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ÚVOD
Lidský život má na první pohled nevyčíslitelnou hodnotu, a proto se zdá, že
jakékoliv snahy o vytvoření vhodného vzorce či algoritmu pro kvantifikaci tohoto parametru jsou nemožné a zcela nadbytečné. Ačkoliv mezi jednu z hlavních funkcí peněz nepochybně patří funkce denominace hodnoty, u určení hodnoty lidského života
tato funkce však zcela selhává. Doposud totiž neexistují žádná objektivní kritéria, na
jejichž podkladě by bylo možné postupovat při stanovení hodnoty lidského života vyjádřené materiálně, tedy v penězích. Právě díky absenci těchto determinujících prvků, byť bychom mohli samozřejmě vzít na zřetel celou řadu nejrůznějších ukazatelů
jako třeba pohlaví, věk, barvu pleti, původ, tělesnou konstituci, vzdělání, společenský
status, míru inteligence, atd., zůstává mimo jiné hodnota člověka, respektive hodnota
lidského života mimo jakýsi pomyslný sazebník rozdělený podle jednotlivých vlastností, funkcí a parametrů, jak je známo u různých věcí a předmětů v právním smyslu.
Jedním z hlavních dělících kritérií, díky nimž je člověk osobou a která nás odlišují od věcí, je právě rozum, vůle a umění svou vůli ve spojení s použitím rozumu
neustále projevovat. Výsadami lidského stvoření, jak deklaruje současný občanský
zákoník ve svých úvodních ustanoveních vycházející z Listiny základních práv a
svobod jako nejdůležitějšího právního předpisu České republiky, jsou vrozená, již
samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, díky nimž je považováno
za osobu. Právě tato přirozená práva zahrnující především základní lidská práva jako
právo na život, zdraví, soukromí, důstojnost, čest a svobody chráněná jak na mezinárodní úrovni významnými mezinárodními smlouvami v rámci Organizace spojených
národů, Evropské unie či Rady Evropy, tak na úrovni vnitrostátní zakotvená v Listině
základních práv a svobod jakožto právním předpise o nejvyšší právní síle, jsou právy
univerzální povahy překračujícími hranice jakéhokoliv státního či nadstátního útvaru,
existujícího napříč dějinným spektrem a jsou vskutku neměnná, nezcizitelná, nezadatelná, nepromlčitelná, nezrušitelná a v neposlední řadě jsou právy, jež svědčí každému bez rozdílu.
Dá se říci, že tato přirozená práva jsou nadčasovými nepsanými pravidly existujícími nezávisle na jsoucnu lidského jedince, avšak svůj pravý smysl, potažmo své
uplatnění mají až teprve ve spojení s početím, repsektive narozením a průběhem
života člověka, stávajíce se tak součástí právní osobnosti a trvají až do jeho smrti,
aniž by přitom přestaly existovat obecně. Tato práva je potřeba jaksi uchopit , zhmot-
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nit, přenést z transcendentního pojetí do pojetí imanentního, inkorporovat je do pozitivních právních úprav a zajistit tak jejich obecnou závaznost a vynutitelnost. To lze
učinit toliko zachycením těchto práv do verbalizované podoby, systematicky a explicitně uspořádat do do právně závazných norem, do kodexů tak, aby lidé jasně znali
svá práva i povinnosti, vtělovali v život, ctili je a jejich ochranu zaručit nezávislými a
nestrannými soudními orgány.
Již v raném středověku Tomáš Akvinský rozvinul teorii přirozeného práva založenou na Aristotelovi a poprvé použil pojem pozitivního práva říkajíc, že: ,,Lidské
zákony jsou podmínkou dobrého soužití a míru, musí však respektovat nadřazený
přirozený zákon, z něhož se odvozuje jejich autorita a legitimita.,,1 Tato práva pokádámé za samozřejmá, ale v minulých dobách byla velmi potlačována, a proto je potřeba je chránit psaným pozitivním právem, ač i tam existuje úskalí jejich zneužití,
protože i legální zákon může být zcela nelegitimní, jak dokládají totalitní či autoritativní režimy.
V současné době ve vyspělých společnostech, založených na hlubokém respektu k lidským právům a svobodám jakožto fundamentům liberálního demokratického právního státu, je kladen stále větší důraz na ochranu práv lidského jedince,
tedy na ochranu osobnosti. Tuto skutečnost dokládá, pominu-li nyní mezinárodní
smlouvy na ochranu lidských práv a svobod, právo Evropské unie, jakož i vnitrostátní
ústavní dokument - Listinu základních práv a svobod, které jsem již zmínil v úvodu, a
které se staly nepominutelným východiskem pro nejvýznamnější právní předpis
obecného soukromého práva České republiky, vyvěrající také z obecně uznaných
zásad spravedlnosti, a sice občanský zákoník č. 89/2012 Sb., jenž ve svých úvodních ustanoveních týkajících se základních práv člověka, která jsou následně
podrobně upravena v oddíle šestém zvaném osobnost člověka, zakotvuje možnost
ujednat si vzájemná práva a povinnosti odchylně od zákona, nezakazuje-li to zákon
výslovně, přičemž zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek
nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Dále tento kodex soukromého práva zaručuje zejména ochranu života, zdraví, svobody, cti,
důstojnosti a projevů osobní povahy člověka i jeho přirozené právo žít podle svého a
brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. Těmto právům odpovídá povinnost
1
2

Tomáš Akvinský, Summa theologica II. I. 90 a násl.
ZIMA, P. Nervový šok a sekundární oběti. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 6, s. 216
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všech ostatních respektovat svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Dojde-li
však k porušení či jakémukoli významnému zásahu do osobnostní sféry člověka, má
tento právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo
aby byl odstraněn jeho následek. Škůdce je pak povinen nahradit škodu i nemajetkovou újmu, již svým protiprávním jednáním způsobil jednak poškozenému a jednak
osobě blízké poškozeného, kteréžto právě v souvislosti s úmrtím primární oběti či jí
zvlášť závažným ublížením na zdraví vznikla nemajetková újma v podobě
prožívaných duševních útrap, jež mohou potažmo vést ke vzniku poruchy na zdraví v
podobě psychosomatických onemocnění vyžadujících lékařského ošetření.
V této práci chci zaměřit pozornost na náhradu nemajetkové újmy v podobě
duševních útrap znějící na peníze, tedy relutární satisfakci, jež v intencích ustanovení § 2959 občanského zákoníku přísluší osobám blízkým poškozeného, tzv. sekundárním obětem. Tyto osoby odvozují vznik své újmy od újmy osob přímo poškozených, tedy primárních obětí. Takovému typu újmy se říká reflexní či nepřímá újma,
neboť se odráží od újmy osoby přímo poškozené.2 Reflexní újma může být různého
charakteru, předně se však jedná o psychické utrpení, žal, smutek, citové strádání,
ztráta životní perspektivy, obavy o budoucnost, neschopnost se vypořádat s nově
nastalou životní situací. Pokud tyto následky vyústí u sekundární oběti v diagnostikovatelné psychické poruchy v podobě depresí či jiných onemocnění, nejedná se již o
reflexní újmu, nýbrž o újmu na zdraví a sekundární oběť se tak stává obětí primární a
svůj nárok opírá o zcela jiné zákonné ustanovení.
Tato náhrada je pojímána jako peněžní kompenzace či peněžní zadostiučinění blízkým pozůstalým za ztrátu na životě manžela, partnera, rodiče, sourozence či
dítěte nebo v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví. Jak jsem již shora poznamenal, lidský život a zdraví má nevyčíslitelnou hodnotu a jakékoliv snahy o určení
adekvátní peněžní částky jako ekvivalentního plnění za ztrátu osoby blízké, jsou
bezpředmětné, poněvadž tyto materiální prostředky nikdy tuto osobu nevrátí ani nenahradí. Smyslem těchto právních institutů není ani v nejmenším snaha vrátit zemřelého zpět k životu nebo jej nahradit finančními prostředky či zmrzačeného vyléčit, ale
úsilí do jisté míry jednorázově kompenzovat, resp. zmírnit duševní strádání a útrapy
adekvátně stanovenou peněžní částkou.

2

ZIMA, P. Nervový šok a sekundární oběti. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 6, s. 216
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Výše uvedené náhrady se určuje podle judikatorně ustálených kritérii vyskytujících se jak na straně poškozeného, tak na straně škůdce, jež definoval ve svém
nálezu sp. zn. I. ÚS 2844/14 Ústavní soud ze dne 22. prosince 2015. O obsahu jednotlivých kritérií, jakož i předpokladů pro přiznání této náhrady a jejím rozsahu i výši
bude podrobně pojednáno v navazujících kapitolách. Tato práce je založena na
komplexní analýze právního institutu náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí,
tedy osob blízkých poškozeného počínaje vznikem tohoto institutu a jeho vývojem,
vymezením relevantních pojmů, naplněním podmínek pro přiznání náhrady včetně
jejího rozsahu a výše, dále dědění a postoupení práva sekundární oběti na náhradu,
promlčení a konče právní komparací předmětného institutu s polskou právní úpravou
a úvahami de lege ferenda.
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KAPITOLA I. HISTORICKÝ EXKURS

1. 1. Úprava v Obecném zákoníku občanském z roku 1918
Úvodem si dovolím stručně shrnout historický vývoj institutu nemajetkové
újmy, především jeho zakotvení a význam ve Všeobecném zákoníku občanském,
označovaném zkratkou ABGB z roku 1811, který tehdy platil pro země toliko rakouské části Rakousko-Uherské monarchie, tedy i na území Koruny české. Tento kodex
byl skutečně unikátním, na svoji dobu moderním vědeckým právnickým dílem, ovlivněným francouzským napoleonským Code civil z roku 1804 a vycházel z přirozenoprávní teorie.3 Byl natolik významný, zejména pro jeho důkladnou propracovanost,
stálost, výlučnost a všeobecný rozsah, že se stal v roce 1918 na základě recepční
normy č. 11/1918 Sb. součástí československého právního řádu. V českých zemích4
zůstal v platnosti až do roku 1950, kdy byl nahrazen středním občanským zákoníkem, avšak s výjimkou ustanovení o smlouvě námezdní, jež platilo do vydání zákoníku práce v polovině 60. let. Dlužno podotknout, že na území Rakouska, jakož i
Lichtenštejnska platí ze tří čtvrtin v nezměněné podobě dodnes.5 (je zde potřeba citovat učebnici z dějin práva) Tato skutečnost, zároveň s výše uvedenými přívlastky
opěvujícími jeho význam, je možná i důvodem pro to, že se ABGB stal zdrojem inspirace pro tvorbu současného civilního kodexu.6
Klíčovým ustanovením, které v nezměněné podobě přetrvalo do dnešního
dne, pro úpravu náhrady nemajetkové újmy bylo ustanovení § 1325 ABGB. Nebylo
ovšem a priori konstruováno k odčinění duševních útrap osob blízkých primární oběti. Smyslem onoho ustanovení především byl, jak vyplývá z jeho dikce, nahradit
imateriální újmu vzniklou v důsledku poškození zdraví primární oběti, a sice bolestného. Vcelku legitimně vznesené nároky osob pozůstalých na náhradu duševních
3

ADAMOVÁ K., SOUKUP L. Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004.
4
Na Slovensku platilo právo uherské.
5
SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů. Ostrava: Key Publishing, 2012. ISBN 9788074181467.
6
Srov. Ministerstvo spravedlnosti. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku (konsolidovaná verze).[online]. 3. 2. 2012 [cit. 2018-08-01]. Dostupný z
www:<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovanaverze.pdf>.
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útrap zůstaly tak ponechány zcela bez jakékoli opory v zákoně, neboť neexistovalo
žádné speciální ustanovení, které by upravovalo náhradu nemajetkové újmy při
usmrcení.7 S tímto stavem právního vakua se musely tehdy vypořádat soudní instituce a nalézt určitá kritéria na straně osob domáhajících se peněžního zadostiučinění
za vytrpěné bolesti způsobené ztrátou osoby blízké tak, aby bylo možné tato subsumovat pod existující zákonné ustanovení. Zpočátku však soudy přistupovaly k těmto
otázkám poněkud rezervovaně, poněvadž měly za to, že smrt je obecným životním
rizikem, které nepodléhá odškodnění. 8 Přelomovým momentem ve vývoji náhrady
nemajetkové újmy sekundární oběti bylo rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu
ze dne 16. června 1994 9, v němž došlo poprvé k přiznání náhrady dítěti za nemajetkovou újmu ve formě bolestného, spočívající v prožití neurotické poruchy, která významným způsobem zasáhla do zdraví dítěte. Nejvyšší soud své rozhodnutí podepřel o již zmíněné ustanovení § 1325 ABGB, které zakotvuje právo poškozeného požadovat po škůdci při ublížení na zdraví náhradu ve formě bolestného. Bolestné je
vnímáno rakouskou právní doktrínou a judikaturou jako náhrada nemajetkové újmy,
jež vzniká v důsledku poškození jak tělesného, tak i duševního zdraví. Narůstající
počet katastrof, který měl za následek značný počet ztrát na lidských životech,
zejména obecně známá havárie lanovky v Kaprunu v roce 2000, vedl k rozšíření výkladu citovaného ustanovení a následnému přiznávání na jeho podkladě náhrady za
duševní útrapy vzniklé u pozůstalých.10
Postupem času v souvislosti s přiznáváním náhrady nemajetkové újmy za duševní útrapy sekundárním obětem v intencích ustanovení § 1325 ABGB bylo nezbytné v každém případě zjistit a prokázat, zda prožité psychické útrapy sekundárně
poškozeného byly způsobilé rozvinout se ve škodu na zdraví či nikoliv. Právě na základě vzniklého následku byly rozlišovány dva typy imateriálních újem. Prvním typem
byla újma způsobena šokem (Schockschaden), která v důsledku úmrtí primární oběti
přivodí oběti sekundární poškození zdraví do té míry, že toto vyžaduje lékařské ošetření. Takovou újmu lze odčinit prostřednictvím zmíněného ustanovení. Tuto skutečnost dokládá rozsudek rakouského Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2001, sp. zn. 2
7

PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. Bulletin advokacie, 2017 č.
12, str. 2 a násl.
8
Ibidem.
9
Rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu ze dne 16. června 1994, 2 Ob 45/93.
10
PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. Bulletin advokacie, 2017 č.
12, str. 2 a násl.
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Ob 79/00g. Druhým typem byla újma spočívající v zármutku (Trauerschaden) ze ztráty osoby blízké, avšak tento svým rozsahem a intenzitou není s to vyvolat výraznější
duševní onemocnění, které by nutně vyžadovalo lékařský zásah. Proto se tento typ
újmy nenahrazuje. Došlo-li by ale k úmrtí způsobenému škůdcovým jednáním z
hrubé nedbalosti či úmyslně, vzniklá újma na straně sekundární oběti v důsledku
zármutku, tedy bez šoku ze ztráty osoby blízké, by v tomto případě per alogiam odškodněna byla. Takto judikoval rakouský Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 2
Ob 84/01v, ze dne 16. 5. 2001.11

1. 2. Úprava ve Středním občanském zákoníku z roku 1950
Jak jsem již výše poznamenal, obecný zákoník občanský, coby recepční normou z roku 1918 převzatý Všeobecný zákoník občanský (ABGB), platil na území
Čech, Moravy a Slezska do roku 195012, s výjimkou ustanovení o smlouvě námezdní, jež byla ponechána v účinnosti do přijetí zákoníku práce v roce 1965. Dva roky
před přijetím občanského zákoníku z roku 1950 zvaného střední, neboť nahradil
obecný zákoník občanský a vzápětí byl sám roku 1964 zaměněn novým zákoníkem,
započaly v souvislosti s nastolením komunistického režimu, práce na úplném přepracování a kodifikaci zejména občanského a trestního práva tak, aby v co největší míře
tato odvětví práva odpovídala socialistickým tendencím a principům sovětské ústavy
z roku 1936.13 Toto období velkých koncepčních a systémových legislativních změn
vešlo do dějin české státnosti pod názvem právnická dvouletka. Ústředním motivem
zákoníku bylo omezení majetkových vztahů, zajistit měl zejména kontrolu a dohled
státu nad téměř veškerým majetkem. Preferovány byly tzv. socialistické formy vlastnictví. Vedle toho došlo poprvé v historii k unifikaci občanského práva na území celého Československa (ABGB nikdy neplatil na Slovensku).14 Co se týká náhrady ne11

SAXLOVÁ, J. K právní úpravě náhrady nemajetkové újmy sekundárně poškozené osoby v
českém a německém právu. [online]. epravo.cz, 22. 9. 2016 [cit. 15. března 2018]. Dostupné
na https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravni-uprave-nahrady-nemajetkove-ujmysekundarne-poskozene-osoby-v-ceskem-a-nemeckem-pravu-103201.html.
12
ADAMOVÁ K., Soukup L. Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004.
13
KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Praha: Linde, 2009. ISBN 97880-7201-741-6. S. 518.
14
Ibidem.
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majetkové újmy spočívající v psychických útrapách sekundárních obětí, jak ji známe
ze současného občanského zákoníku, tato upravena v zákoníku z roku 1950 nebyla.
Hlava šestnáctá obsahuje regulaci závazků k náhradě škody, resp. upravuje odpovědnost především za škodu. V rámci této škody, v souvislosti s ublížením na zdraví,
zákoník předpokládá v ustanovení § 355 povinnost škůdce nahradit náklady léčení,
ušlý a v budoucnu ucházející výdělek, jakož i přiměřené bolestné a odškodnění za
zohyzdění, které překáží životnímu uplatnění poškozeného. V následujícím ustanovení zakládá povinnost škůdce, z jehož jednání vzešla v důsledku poškození smrt,
nahradit náklady léčení a pohřbu tomu, kdo je vynaložil, a osobám odkázaným svou
výživou na usmrceného, co jim ušlo. Zde je pamatováno na sekundární oběti ryze v
rovině náhrady ušlého výživného v podobě majetkové škody, tedy nikoliv v souvislosti s náhradou za psychickou újmu. Tyto osoby se nemohly domáhat ani peněžité náhrady za duševní útrapy prostřednictvím ustanovení na ochranu osobnostních práv,
neboť zákoník upravoval pouze ochranu jména v ustanovení § 22 jako jediného
osobnostního práva. Tato skutečnost neboli absence je do jisté míry determinována
kontextem doby, kdy základní lidská práva byla zcela potlačována a ohýbána.

1. 3. Úprava v Občanském zákoníku z roku 1964
Jinak tomu nebylo ani za poměrně dlouhé účinnosti občanského zákoníku z
roku 1964, který zcela navázal na úpravu středního občanského zákoníku z roku
1950. Je potřeba mít stále na paměti, že české a slovenské soustátí neustále čelilo
socialistickým právním a politickým trendům a různým praktikám zákonného, avšak
mnohdy nelegitimního bezpráví komunistické strany, a to až do revolučního roku
1989. Po tomto převratném roce, kdy byl svržen komunistický režim a zvítězily demokratické ideje a tendence, došlo k zásadním změnám v právní úpravě, která pozůstala v účinnosti až do konce roku 2013. Vývoj institutu náhrady nemajetkové újmy
sekundárních obětí byl předznamenán především rozhodováním obecných soudů a
soudu Ústavního. Právní úprava v této oblasti byla totiž docela kusá. Jistou paralelu
institutu náhrady nemajetkové újmy sekundárních obětí, jak ji známe dnes, lze spatřovat už v zákoníku práce z roku 1965, kdy již od samého začátku jeho účinnosti docházelo k vyplácení jednorázové peněžité náhrady blízkým pozůstalým primární oběti, tedy zaměstnance, jenž utrpěl pracovní úraz či prodělal nemoc z povolání. U obou
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událostí však musela být splněna podmínka v podobě úmrtí jako následku.15 Výše
jednorázové náhrady byla stanovena pevnou částkou. Peněžitá jednorázová náhrada
pro pozůstalé byla upravena v ustanovení § 187 odst. 1, písm. d) a § 200 odst. 1 zákoníku práce 1965. Pro dítě mající nárok na sirotčí důchod činila výše náhrady původně 5 000 Kčs (později byla zvýšená až na 80 000 Kč), pro manžela a v odůvodněných případech také rodičům zemřelého činila původní výše náhrady 3 000 Kčs
(později zvýšená až na 50 000 Kč)16 až do přijetí novely zákoníku práce v roce 2011,
zákonem č. 365/2011 Sb., která odstoupila od takto plošně pojaté fixní náhrady nezohledňující pestrost a rozmanitost jednotlivých konkrétních případů a zakotvila minimální výši částky pro přiznání náhrady oprávněným osobám, ponechávajíc tak širší
prostor pro uvážení soudu, aby v odůvodněných případech mohl přiznat částku vyšší
než minimální uvedenou.
Přelomovým momentem ve vývoji tohoto institutu v rovině občanskoprávní
bylo rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ve věci usmrcení malého dítěte ze dne
19. července 200017, které bylo potvrzeno Ústavním soudem.18 Tento soud jako první přiznal peněžní zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu spočívající v prožití
silných psychických útrap a duševních bolestí sekundárních obětí, v daném případě
rodičů, v souvislosti s úmrtím jejich dítěte v důsledku pádu železné traverzy na kočárek, kterou dělníci shodili ze střechy výškového panelového domu, aniž se řádně
přesvědčili a učinili veškerá opatření pro to, aby nikoho nezasáhla. Rodiče takto
usmrceného dítěte své právo na náhradu za vytrpěné duševní útrapy dovodili z ustanovení na ochranu osobnostních práv zařazených v obecné části zákoníku, konkrétně z ustanovení § 11 vztažmo k § 13 odst. 2 o.z. 1964, neboť došlo k intenzivnímu
zásahu do jejich práva na ochranu soukromí, jehož integrální součástí je i právo na
rodinný život. Soud dospěl k závěru, že došlo k neoprávněnému zásahu do práva na
ochranu osobnosti žalobcům, konkrétně k zásahu do práva na soukromí jakožto jednoho z dílčích osobnostních práv fyzické osoby, zakotveného nejen v občanském
zákoníku, nýbrž i v čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, dle něhož má
každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodin15

VOJTEK, P. Nároky třetích osob, zejména pozůstalých. In: Tichý, L. (ed.) Vývoj práva
deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě: Sborník referátů z
konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha:
Vodnář., 2005, s. 77 a násl.
16
Ibidem.
17
Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. července 2000, sp. zn. 23 C 82/99.
18
Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01.
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ného života (obdobně i čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech).19 Ve svém rozhodnutí také odkázal na rozhodnutí Evropské komise, jakož i na
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se interpretace a aplikace čl.
8 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyzdvihující
tezi, že právo na soukromí a rodinný život zahrnuje do určité míry také právo na vytváření a rozvíjení vztahů mezi blízkými příbuznými, zejména vztahy sociální a morální, přičemž na podporu tohoto stanoviska odkázal i na nález Ústavního soudu, sp.
zn. II. ÚS 517/99 ze dne 1.3. 2000. Poukázal na to, že rodinný život zahrnuje kromě
jiného vztahy mezi nejbližšími rodinnými příslušníky (dětmi, rodiči, prarodiči) bez
ohledu na skutečnost, zda spolu trvale žijí či nikoliv a protiprávní narušení těchto rodinných vztahů představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý a rodinný život fyzické osoby. V uvedeném případě soud uvedl, že ze zjištěných skutkových
okolností je patrné, že žádná forma morálního zadostiučinění dle ustanovení § 13
odst. 1 občanského zákoníku by ani v nejmenším nepostačovala k tomu, aby byla
přiměřeně vyvážena a zmírněna nastalá nemajetková újma na straně sekundárních
obětí. Přisoudil tedy jednotlivým pozůstalým konkrétní částky, jakožto náhradu nemajetkové újmy v penězích dle odst. 2 citovaného ustanovení.20 Nutno dodat, že odpovědnost stanovená v ustanovení § 13 občanského zákoníku je odpovědností objektivní, což znamená, že její nastoupení nevyžaduje zavinění škůdce.
Výše uvedené přelomové rozhodnutí Krajského soudu potvrzené následně
soudem Ústavním se stalo východiskem pro přijetí novelizace občanského zákoníku
v podobě doplnění ustanovení § 444 o odstavec třetí, která proběhla v roce 2004
zákonem č. 47/2004 Sb. v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské
unie.21 Někteří předmětnou novelu považovali za žádoucí, neboť vyplnila jistou mezeru v právní úpravě a posílila tak právní jistotu.22 Já se nicméně osobně domnívám,
že určité zjednodušení v procesu domáhání se práva na náhradu škody na zdraví
přinesla, avšak její koncepce s ohledem na níže uvedené důvody byla poněkud nezdařilá a v jistém smyslu i nevyčerpávající. Nově zakotvené ustanovení zakládá originární právo na jednorázové odškodnění pozůstalých uvedených pod písm. a) až f)
19

Ibidem.
HAVLÍČKOVÁ, B., HAVLÍČEK K. Kompendium judikatury/ZDR I. Odpovědnost za újmu na
zdraví. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2016, s. 99.
21
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 47/2004 Sb. [online]. Beck-online.cz [cit. 19. 3.
2018].
22
CILÍNKOVÁ, M., KUBOŇ, D. Odškodnění při usmrcení osoby blízké. Bulletin advokacie.
2004, roč. 11, č. 10, s. 30-35.
20
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za nemajetkovou újmu, která jim vznikne v případě usmrcení osoby blízké. Odstavec
třetí obsahoval fixně stanovené částky přiznávané paušálně vyjmenovaným pozůstalým v důsledku úmrtí primární oběti. Výše určených sum se pohybovala od 85 000,Kč až do 240 000,- Kč v závislosti na tom, v jakém vztahu byla sekundární oběť k
primární, zda se jednalo o pozůstalého manžela, dítě, rodiče, rodiče dosud nenarozeného dítěte či sourozence. V každém případě předpokladem pro přiznání této náhrady nemajetkové újmy sekundárním obětem byla toliko smrt oběti primární.23 Soud
při rozhodování o přiznání náhrady byl vázán horní hranicí takto pevně stanovených
částek, tedy nemohl přiznat částku vyšší, avšak z důvodů zvláštního zřetele hodných, spočívajících v okolnostech vzniku škody, dále v osobních a majetkových poměrech fyzické osoby, jež škodu způsobila, také s ohledem na poměry fyzické osoby, která byla poškozena, mohl využít svého moderačního práva pouze v jednom
směru a náhradu škody přiměřeně snížit.24 Ústavní soud v této souvislosti cítí potřebu zdůraznit, že z legislativního hlediska by bylo správnější opustit stávající pojetí
škody jako ryze majetkové újmy25 a pokládat za škodu i újmu vzniklou působením na
tělesnou a duchovní integritu poškozeného. 26K takovému pojetí se ostatně hlásí i
principy evropského deliktního práva, které definují škodu jako majetkovou nebo nemajetkovou újmu zákonem chráněného zájmu.27 Skutečnou škodou není pouze materiální újma. Občanský zákoník neobsahuje definici skutečné škody. To, že skutečnou škodou může být i nemateriální újma, vzal v úvahu i zákonodárce v novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 47/2004 Sb. Ustanovení § 444 odst. 3
novelizovaného občanského zákoníku umožňuje jednorázově odškodnit i nemateriální újmu.28
Dále toto ustanovení zakládá jistou skutkovou asymetrii na straně škůdce i
poškozeného. Jeho dikce zcela opomíjí na straně poškozeného rozdíl mezi tím, zda
k usmrcení došlo na základě nedbalostního či úmyslného trestného činu, zda usmrcení bylo provedeno zvlášť zavrženíhodným způsobem, u manželů např. i to, zda
23

ZIMA, P. Nervový šok a sekundární oběti. Právní rozhledy, 2008, č. 6, roč. 16, s. 219.
ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O, ŠKÁROVÁ M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 783. Srov. také rozhodnutí Krajského soudu v Českých
Budějovicích-pobočka v Táboře ze dne 15. listopadu 2005, sp. zn. 14 To 290/2005.
25
ELISCHER, David. Náhrada nemateriální újmy de lege ferenda s ohledem na současné
trendy deliktního práva. Právník: Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2008, č. 10, s.
1103. ISSN 0231-6625.
26
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 16/04.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
24

Stránka 16

manželství bylo harmonické, či např. dosud nepravomocně rozvedené.29 Nevyváženost je i na straně škůdcově, neboť stejnou škodu by nahrazoval škůdce odsouzený
v trestním řízení k mírnějšímu trestu jako škůdce odsouzený k trestu přísnějšímu.30
Tato rovnostářská ambivalentní úprava byla velmi kritizována ze strany odborníků i laické veřejnosti, neboť takto fixně nastavené částky a jejich univerzální
aplikace není v žádném případě způsobilá postihovat a vhodně uspokojovat nemajetkové újmy vzniklé z rozličných životních situací.31 Pro některé byla takto nastavená
výše jednorázové náhrady zcela nedostatečná s ohledem na vysokou kvalitu rodinných vazeb a vztahů, ba dokonce se zdála býti devalvací lidského života, pro jiné se
zase naopak mohla jevit jako příliš vysoká.32 Na jedné straně vyplnila mezeru v právu
a posílila právní jistotu sekundárních obětí, na straně druhé však její aplikace soudy
mohla narážet na limity zásad spravedlnosti, kdy ve zcela skutkově odlišných případech bylo rozhodnuto shodně.33 K této vcelku nezdařilé přijaté novele se vzápětí vyjádřil Ústavní soud34 a připustil možnost blízkých pozůstalých s ohledem na nedostatečnost zákonem stanoveného odškodnění v ustanovení § 444 odst. 3. obč. zák.
domáhat se nad rámec odškodnění podle § 444 odst. 3. obč. zák. svých nároků na
spravedlivé zadostiučinění prostřednictvím práva na ochranu osobnosti v intencích
ustanovení §13 odst. 2 a 3 obč.zák.35 36 Ačkoliv v tomto případě soud není nikterak
limitován maximálně či minimálně vymezenou hranicí pro přiznání náhrady imateriální újmy jako v ustanovení § 444 odst. 3. o.z. a je tedy možné požadovat částku takovou, která odpovídá přiměřeným představám sekundárních obětí, rozsah náhrady
škody není bezbřehý a musí odpovídat mimořádné závažnosti vzniklé nemajetkové
újmy daného případu či mimořádným okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.37
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 judikoval následující:
,,Pokud tedy zákonodárce umožňuje, aby za totožný zásah pozůstalí uplatnili také
29

ZIMA, P. Nervový šok a sekundární oběti. Právní rozhledy, 2008, č. 6, roč. 16, s. 219.
Ibidem.
31
DOUBEK, P. Odškodnění újmy na zdraví v českém právu - příliš rigidní, nebo právní jistotu
přinášející? Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 23-24, s. 809-817
32
TOMANČÁKOVÁ, B. Kolikrát ještě budeme diskutovat kolik za lidské utrpení? Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 3, s. 99-101.
33
ZIMA, P. Nervový šok a sekundární oběti. Právní rozhledy, 2008, č. 6, roč. 16, s. 219.
34
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 16/04.
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2010, roč. 7, č. 4, s. 189-192.
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náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák., má
tím na mysli další satisfakci, která přichází v úvahu při značně výraznějším zásahu
do soukromí pozůstalých, než k jakému dochází v obvyklých případech běžných
vztahů v rodině, tedy při zásahu do značně kvalitativně rozvinutějších a výrazně
hlouběji vyvinutých rodinných vztahů nad obvyklou úroveň takových vztahů ve společnosti.”38 Předmětné ustanovení pro přiznání relutární náhrady předpokládá tedy
značnou míru zásahu do osobnosti fyzické osoby, pokud se morální satisfakce na
podkladě ustanovení § 13 odst. 1 nejeví jako dostačující. Jeho přínosem je absence
přesného způsobu výpočtu nebo nějakého bodového ohodnocení, či zákonem stanoveného rozpětí sazeb, neboť ponechává jednak prostor soudu pro zohlednění
konkrétních a přezkoumatelných okolností daného případu, a jednak nezavdává
potenciálním škůdcům možnost kalkulovat případná rizika či přínosy plynoucí z protiprávního jednání.39
Další výhodou uplatnění nároku podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák., na
rozdíl od ust. § 444 odst. 3 obč. zák., byl širší okruh aktivně legitimovaných, jež se
mohli domáhat odškodnění. Jedná se převážně o osoby, které s usmrceným nesdílejí společnou domácnost v době vzniku smrtelné události, avšak udržují s ním velmi
úzký citový vztah, tedy zejména prarodiče, kteří v mnohých případech vytvářejí a následně prohlubují citové pouto se svými vnuky, a kteří se o ně starají daleko pečlivěji
nežli samotní rodiče, případně druh / družka či jakákoliv další citově závislá osoba.
Protiprávní narušení těchto rodinných vazeb znamená neoprávněný zásah do práva
na soukromý a rodinný život fyzické osoby.40
Toto paralelní uplatňování duplicitních nároků vzniklých na základě totožných
skutečností bylo z pohledu zásad civilního práva procesního naprosto vyloučeno. Při
jejich uplatňování byly totiž zcela zásadním způsobem porušeny podmínky řízení,
konkrétně zásada ne bis in idem, rei iudicate a překážka litispendence.41
Z hlediska procesního práva tedy není možné domáhat se identických nároků
současně ani postupně oběma způsoby, tedy jak podle ustanovení o ochraně osobnosti, tak podle ustanovení o náhradě škody. Jistým východiskem z této procesně38

Ibidem.
HAVLÍČKOVÁ, B., HAVLÍČEK K. Kompendium judikatury/ZDR I. Odpovědnost za újmu na
zdraví. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2016, s. 101.
40
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porušení práva na ochranu osobnosti. Soudní rozhledy. 2013, roč, 18, č. 4, s. 126-128.
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právní pasti byl v odlišném stanovisku soudců Stanislava Balíka a Miloslava Výborného k nálezu Ústavního soudu42 navrhován tzv. interpretativní výrok, na jehož základě by obecné soudy v témž řízení v odůvodněných případech rozhodly o přiznání
vyšší jednorázové náhrady škody podle ust. § 13 odst. 2, 3 obč. zák., za předpokladu, že prokázána vzniklá škoda v podobě citové újmy by byla vyšší než částka přiznaná podle ust. § 444 odst. 3 obč. zák.43 Tento návrh na přijetí interpretativního výroku bohužel nezískal v plénu potřebnou většinu, a proto se nestal součástí výroku
citovaného nálezu.
Z uvedeného vyplývá, že uplatňování nároku na náhradu imateriální škody
prostřednictvím ust. § 13 odst. 2 obč. zák., ke kterému se soudní praxe před novelou
č. 47/2004 Sb. klonila, je značně komplikované a složité vzhledem k únosnosti důkazního břemene. Na rozdíl od postupu podle ust. § 444 odst. 3 obč. zák., podle něhož nárok na odškodnění je dán bez jakéhokoliv dokazování44, řízení je značně jednodušší, není ovládáno zásadou koncentrace, rozhoduje soud na základě téže věcné
příslušnosti a jeho zahájení není podmíněno zaplacením soudního poplatku, je postup podle ust. § 13 odst. 2 obč. zák. příliš formalistický45 a je v něm potřeba řádně
prokázat pro úspěch ve věci, že následkem úmrtí osoby blízké byly zpřetrhány vztahy a vazby, které zde existovaly nad rámec běžných vztahů v rodině nebo ve společné domácnosti a důsledky úmrtí výrazně překračují obvykle vzniklé následky.46 Naopak výhodou tohoto postupu je, že přiznání náhrady nemateriální újmy cestou ochrany osobnosti není vázáno na soudem zjištěné zaviněné protiprávní (resp. v rozporu s
dobrými mravy) jednání či opomenutí škůdce, které musí být v příčinné souvislosti se
vzniklou škodou. Odpovědnost je zde dána objektivně bez ohledu na zavinění, přičemž forma a intenzita zavinění škůdce by měla, jak uvedla soudkyně Eliška Wagnerová ve svém disentním stanovisku k nálezu Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp.
zn. 16/04, hrát klíčový význam pro stanovení jeho povinnosti nahradit škodu za citovou újmu poškozeného. Navíc nárok uplatňovaný žalobou na ochranu osobnosti ne-
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podléhá, na rozdíl od nároku na náhradu škody, promlčení, protože nenáleží do
množiny práv majetkových.47

47

Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 16/04.
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KAPITOLA II. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

2. 1. Právo sekundárních obětí na náhradu duševních útrap
Změnu v pojetí institutu náhrady škody na zdraví přinesla rekodifikace občanského zákoníku, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2014. Zákoník z roku 1964 rozuměl pod pojmem škoda, ačkoliv ta nebyla jím definičně vymezena, toliko újmu na
majetkových právech, na materiálních hodnotách. Za nemajetkovou újmu byla považována výlučně porucha v oblasti osobnostněprávních vztahů, do nichž spadá mj.
život a zdraví, a kterou není nikterak zasaženo do práv majetkových. Jistý významový posun spočívající v implicitní extenzi pojmu škoda na nemajetkovou újmu přinesla
novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 47/2004 Sb., jež do ustanovení
§ 444 vložila odstavec třetí, díky kterému bylo umožněno jednorázově odškodnit i
vzniklou nemateriální újmu v podobě psychických strastí. 48 Občanský zákoník po
rekodifikaci, odvolávající se k tradici ABGB, přichází s jednotným pojmem újma, kterou rozděluje na majetkovou ztrátu a nemajetkovou.49 50 Obě tyto formy újmy nelze
od sebe striktně oddělovat, neboť mohou společně úzce korelovat, zejména v případech, kdy dojde k zásahu do přirozených práv člověka, načež škůdce je povinen
vedle odčinění nemajetkové újmy, kterou způsobil, nahradit také vzniklou majetkovou
škodu.51
Majetková újma je nazývána slovem škoda stejně jako za předchozí úpravy a
představuje hmotné poškození a ztráty na majetku poškozeného, které lze dostatečně dobře kvantifikovat a jejich rozsah vyjádřit v penězích. 52 Ačkoliv tato poněkud
mnohdy komplikovaná metoda určování výše škod je příznačná právě pro majetkovou újmu, současná právní úprava na rozdíl od té předešlé předpokládá v intencích
ustanovení § 2951 odst. 1 obč. zák. tuto primárně nahradit uvedením do předchozího
48

Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 16/04, disentní stanovisko soudců.
ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého, Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s.
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HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2011, s. 57. ISBN 978-80-7357-643-1.
51
NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZAHOŘOVÁ, E. Nový občanský zákoník, Náhrada škody,
Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 20.
52
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stavu. Nelze-li způsobenou škodu napravit naturální restitucí v důsledku existence
nějaké překážky či poškozený si obnovení původního stavu nepřeje, nahradí škůdce
způsobenou škodu v penězích, přičemž soud nebude do výběru poškozeného o způsobu náhrady nikterak zasahovat. Není ovšem vyloučeno, aby způsobena škoda byla
zčásti naturálně restituovaná a zčásti relutárně.53 Nově je potřeba vzít také na zřetel
dodatečné náklady, které vzniknou poškozenému nad obvyklou cenu poškozené věci
v souvislosti s vynaložením úsilí k obnovení nebo nahrazení funkce poničené věci a
tyto se pak stanou součástí předmětu řízení.54 Naopak újma, která vzniká následkem
neoprávněného zásahu do fyzické či duševní integrity člověka, obecně do osobnostních práv, kterými jsou život, zdraví, soukromí, důstojnost, čest a mnohé další
nehmotné statky chráněné právem, je újmou nemajetkovou, újmou postrádající
hmotný substrát. Nespočívá tedy ve ztrátě na majetku či ušlém zisku.55 Tato újma
může mít různé formy, např. fyzickou bolest, stížení společenského uplatnění, duševní útrapy, apod.56 Odčinění nemajetkové újmy spočívá, jak vyplývá z dikce ustanovení § 2951 odst. 2 obč. zák. výlučně v přiměřeném peněžním zadostiučinění, jak
správně pojmově vymezuje zákoník, neboť použití výrazu náhrada v tomto případě
by bylo zcela nepřípadné. Nelze ničím nahradit vytrpěné újmy, leč lze je částečně
kompenzovat skutečným a dostatečně účelným zadostiučiněním.57 Naturální restituce v případě nemajetkové újmy je zcela nemožná.58 Značným přínosem nové právní
úpravy, jež navázala na praxi Ústavního soudu, je možnost souběžného uplatňování
práv na náhradu škody i odčinění nemajetkové újmy v rámci jednoho soudního řízení. 59 Díky tomu došlo k překonání dosavadních sporů a pochybností týkajících se
věcné příslušnosti soudů. Ústavní soud totiž, ještě před nabytím účinnosti občanksé53
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ho zákoníku z roku 2012, rozšířil výklad pojmu škoda i na imateriální újmu.60 Stávající občanský zákoník opustil zcela nevhodnou kazuistickou a paušalizovanou koncepci odškodnění za psychické útrapy stanovenou ustanovením § 444 odst. 3 obč.
zák. z roku 1964 ve znění pozdějších předpisů, která nezohledňovala nekonečnou
variabilitu případů a zaváděla tak pro všechny jednorázové přiznání zákonem určené
částky. Taková úprava do jisté míry přispěla k určité restrikci role soudu na
nelogické, unitární a zjednodušené uplatňování daného ustanovení, aniž by vůbec
mohl vyhodnotit konkrétní případ ve všech důsledcích podle zásad slušnosti a spravedlnosti, k čemuž je primárně povolán a k čemu ostatně vybízí i rekodifikovaný občanský zákoník.61 Ustanovení § 2959 obč zák., které je materiálním ohniskem mé
práce zakotvuje dosti široký prostor pro uvážení soudu v mezích slušnosti ohledně
určení výše náhrady nemateriální újmy. Tato úprava společně s ustanovením § 2951
odst. 2 obč. zák. představuje větší ambici, že při respektu k široké rozmanitosti jednotlivých případů bude vůči poškozeným spravedlivější.
Současný občanský zákoník se dokázal velmi dobře vypořádat s otázkou
předchozí nezdařilé, zdlouhavé a poněkud komplikované praxe uplatňování duplicitních nároků vycházejících z téže události a dostál tak hlavním, již výše vyřčeným,
zásadám ovládajícím civilní proces. Opuštěním plošného ustanovení § 444 odst. 3
obč. zák. zakotvujícího mnohdy zcela nedostatečné odškodnění za psychickou újmu
pro rodinné příslušníky usmrceného, kteří pak po letitém sporu byli nuceni u soudu
vyšší instance 62 vznášet novou žalobu o totožném skutku za zásah do soukromí
podle ustanovení na ochranu osobnosti a znovu si připomínat a nést břemeno tvrzení
a dokazování psychických bolestí, jež prožili, zákoník z roku 2012 tuto zcela neblahou předchozí proceduru spojil do jednoho ustanovení a jednoho řízení před soudem
téže věcné příslušnosti. Práva na ochranu osobnosti zakotvená v první části zákoníku - § 81 a násl., která jsou mimo jiné chráněna jak Listinou základních práv a svobod, tak řadou mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které mají
aplikační přednost před zákonem podle článku 10 Ústavy České republiky, jsou v
případě jejich porušení vymahatelná na základě ustanovení § 2956 ve spojení s §
60
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2951 odst. 2 obč. zák., jež se nachází v části čtvrté, hlavě třetí civilního kodexu. Zatímco dojde-li k mnohem závažnějším následkům v podobě usmrcení nebo zvlášť
závažného ublížení na zdraví, mohou se pozůstalé osoby blízké primární oběti tedy
té, jež byla usmrcena nebo jíž bylo zvlášť závažně ublíženo na zdraví, domáhat v
souladu s ustanovením § 2959 obč. zák. peněžního zadostiučinění plně vyvažujícího
prožité utrpení ve formě duševních strastí. Jimi nejčastěji vznesené nároky, resp.
požadavky na výši očekávané náhrady, budou posouzeny dle skutkových okolností
jednotlivých případů a přisouzená částka tak bude odpovídat intenzitě zásahu do
psychické integrity žalobců. Nepůjde-li výši náhrady takto určit, bude stanovena soudem podle zásad slušnosti, jak plyne z dikce ustanovení § 2959 obč. zák. Zásadou
slušnosti by se měl rozumět postoj škůdce vůči oběti, jeho ohleduplnost, tolerance k
jejímu utrpení a smíření se s navýšením peněžitého zadostiučinění, vyžadují-li to v
konkrétním případě individuální okolnosti.63
Obavy, kterým čelili žalobci za účinností zákoníku z roku 1964, že v případě
přiznání jim příliš nízké částky se budou muset obracet opětovně na soud s novou
žalobou, již za účinnosti rekodifikované úpravy nejsou důvodnými, neboť ustanovení
§ 2959 obč. zák., jež je v poměru speciality k ustanovení § 2910 a § 2956 obč. zák. a
tudíž vylučuje jejich použití64, je zcela vyčerpávající a neponechává již žádný další
prostor pro uplatňování totožného nároku za účelem navýšení peněžní satisfakce.
Dalším krokem směřujícím k zajištění lepší vymahatelnosti nároků vzešlých z
prožitku psychických útrap je rozšíření okruhu aktivně legitimovaných osob, resp.
sekundárních obětí. Náhrady nemajetkové újmy se účinně mohou domáhat kromě
manžela, rodiče a dítěte, jak vyplývá z ustanovení § 2959 obč. zák., i osoby blízké65,
např. osoba v poměru obdobném rodinnému (druh/družka) žijící mimo společnou
domácnost s primárním poškozeným66 za předpokladu, že mezi nimi existovalo úzké
citové pouto, a tudíž újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala
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jako újmu vlastní67, přičemž skutečnost, zda tyto osoby byly přítomny, ať už tragické
či otřesné události a prožívaly ji souběžně s primární obětí nebo se dozvěděly o ni až
následně, nemá žádnou relevanci. Tento fakt nicméně může hrát klíčovou roli při stanovení výše odškodnění.68 Dále do okruhu osob blízkých náleží, jak vyplývá z vyvratitelné právní domněnky, i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí, byť
jak už bylo řečeno výše, nemusejí tyto nutně sdílet společnou domácnost.69 Melzer
uvádí, že do okruhu osob blízkých lze zařadit i osoby, které spolu mají intimní poměr,
tedy milence. 70 Nabízí se otázka, zda by za osobu blízkou mohl být považován i
dlouholetý nejlepší kamarád, který měl vztah k primární oběti jako ke svému vlastnímu bratru a žádat tak peněžní zadostiučinění? Odpověď zní ano, neboť faktický
vztah by měl být důležitější než formální příbuzenství.71 Při posuzování nároku na
náhradu nemajetkové újmy u těchto osob však budou kladeny požadavky jednak na
doložení existence rodinného nebo obdobného poměru a jednak na prokázání určitých kvalitativních prvků daného vztahu z doby před jeho narušením.72 Všichni ale
mají stejnou procesní pozici, byť konstrukce ustanovení § 2959 může vzbuzovat dojem, že výslovně vyjmenované v něm osoby mají lepší postavení.73
Další změnou oproti dřívější úpravě je explicitní zavedení zákonného důvodu,
resp. následku v podobě zvlášť závažného ublížení na zdraví přímému poškozenému, které je způsobilé vyvolat duševní útrapy u osob blízkých do speciálního ustanovení § 2959 obč. zák.74 Za účinností předešlého občanského zákoníku byla možnost
domáhat se tohoto práva cestou žaloby na ochranu osobnosti podle § 11a násl. obč.
zák. Významné v této oblasti je i pro současnou právní úpravu usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 27. září 2012, sp. zn. 30 Cdo 947/2011, který v něm uvádí, že
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zásahem do práva na soukromí nejbližších příbuzných je trvalé a nezvratné těžké
poškození na zdraví primární oběti, jež se ocitne ve vegetativním stavu, přičemž k
tomuto zásahu dochází s každou návštěvou takto těžce poškozeného. Nejvyšší soud
takovýto zásah pokládá za podstatně hlubší než zásah smrtí, a proto vysledná částka přiznána z titulu duševních útrap vzniklých následkem zvlášť závažného ublížení
na zdraví osobě blízké může být s ohledem na větší intenzitu zásahu vyšší než v
případě duševní útrapy vyvolané úmrtím osoby blízké. Za účinností předchozího občanského zákoníku se přiznané náhrady pohybovaly v částkách do 1.000.000,- Kč.
Dohnal, Kotula a Vítová se ve své publikaci Náhrada nemajetkové újmy shodují na
tom, že o zvlášť závažné ublížení na zdraví se bude jednat, jestliže poškozený v důsledku úrazu či dopravní nehody zůstane odkázaný z větší části na péči druhé osoby.75 Metodika uvádí, že právo na peněžité zadostiučinění v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví ve smyslu ustanovení § 2959 obč. zák., by mělo být přiznáváno
výjimečně, tedy toliko za okolností, které budou mít citelný dopad do osobnostní sféry osob blízkých primární oběti.

,,Rozhodně by nemělo být normou, že při každém

ublížení na zdraví s trvalými následky budou kromě poškozeného odškodňovány též
všechny osoby blízké.” 76
Zvlášť závažné ublížení na zdraví je potřeba posuzovat podle následků vzniklých na straně primárně poškozeného.77 Nikoliv každá těžká újma na zdraví dle ustanovení § 122 odst. 2 tr. zák. bude automaticky podřazena pod pojem zvlášť závažného ublížení na zdraví. Tento druh ochrany sekundárních obětí je zcela mimořádným a je konstruován toliko pro kvalifikované případy z hlediska doby a intenzity trvání reflexní újmy.78 Újma způsobena zvlášť závažným ublížením na zdraví primární
oběti může být citelnější, nežli újma vzniklá usmrcením osoby blízké, právě s ohledem na nevyhnutelnou každodenní traumatizující konfrontaci s nastalou realitou a
závažnými konsekvencemi v podobě rezignace sekundární oběti na vlastní osob-
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nostní rozvoj, neboť primární oběť vyžaduje průběžnou, fyzicky i psychicky náročnou
péči.79 80
V souvislosti s náhradou nemajetkové újmy nelze ponechat stranou ustanovení § 2971 obč. zák., které svým rozsahem mimo jiné dopadá na sekundární oběti.
Ustanovení § 2959 v návaznosti na § 22 obč. zák. sice vymezuje dosti široce okruh
nepřímo poškozených, kteří mohou žádat přiměřené zadostiučinění, avšak výlučně v
případě usmrcení či zvlášť závažného ublížení na zdraví přímo poškozeného. K nemajetkové újmě na straně sekundárních obětí může nicméně dojít rovněž i mimo
souvislost s následky vymezenými v ustanovení § 2959 obč. zák., tedy s usmrcením
či zvlášt závažným ublížením na zdraví. Jedná se zejména o případy, kdy tato osoba
je přímým svědkem protiprávního jednání škůdce nebo osobou zúčastněnou, svými
smysly vnímá utrpení, které prožívá osoba ji blízká, důvodně toto příkoří pociťuje jako osobní neštěstí a zanechává v ní negativní následky v psychické rovině, např. v
podobě strachu, traumatu, úzkostných stavů či dokonce depresí.81 Jako příklad lze
uvést maminku s dcerou nebo dvě kamarádky, které se procházejí lesem a najednou
maminku či kamarádku napadne útočník, který z úmyslné touhy ublížit ji zasadí několik ran železnou tyčí, načež zůstane ležet na zemi v bezvědomí a tratolišti krve.
Tato událost zcela nepochybně zasáhne do duševní integrity její dcery či kamarádky,
vyvolá pocit strachu, bezmoci, úzkosti, může dokonce prožít i nervový šok a zanechat trvalé následky. Na tyto situace právě míří ustanovení § 2971 obč. zák. a stanoví podklad pro přiznání peněžitého zadostiučinění, které má do jisté míry kompenzovat újmu vzniklou prožitím otřesných zážitků každému, kdo je důvodně pociťuje jako
osobní neštěstí. Předmětné ustanovení je malou generální klauzulí, které jednak postihuje, na rozdíl od důvodů taxativně vymezených v ustanovení 2959 obč. zák., neomezený počet následků protiprávního jednání způsobilého přivodit újmu nemajetkové povahy jak na straně přímo tak i nepřímo poškozeného při splnění v něm uvedených podmínek, zejména požadované formy zavinění a jednak rozšiřuje okruh dotčených osob, kdy umožňuje domáhat se náhrady nemajetkové újmy skutečně každému, kdo ji pociťuje jako osobní neštěstí, avšak výlučně za předpokladu, je-li tato
osoba přítomna škodné události a vnímá-li ji přímo svými smysly. Ačkoliv není v tom79
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to případě relevantní příbuzenský vztah primárně a sekundárně poškozeného, zcela
jistě se bude podrobně posuzovat intenzita citového pouta mezi dotčenými osobami
a také způsobilost povahy činu a jeho následku vyvolat osobní neštěstí v podobě
psychického poškození u oběti sekundární, kdy tato byla v pozici svědka, účastníka
či jinak zůčatněné osoby a sama se mohla dostat do nebezpěčí a utrpět škodu.82

2. 2. Předpoklady vzniku povinnosti k náhradě reflexní újmy
V rámci této podkapitoly se chci podrobně věnovat problematice vzniku povinnosti nahradit způsobenou újmu, ke které došlo jednáním spočívajícím v porušení
určitých pravidel nastavených ať už obecně právním předpisem nebo konkrétně
sjednaných ve smlouvě, dále jednotlivým předpokladům vzniku povinnosti k náhradě
újmy, jež musí být splněny, aby tato mohla být přiznána poškozené straně a v neposlední řadě bych rád rozvedl vztah mezi klíčovými ustanoveními upravujícími závazky z deliktů, které jsou relevantní pro osoby domáhající se oné náhrady.

2. 2. 1. Předpoklady porušení zákonné povinnosti
Současná právní úprava v části čtvrté, hlavě třetí nazvané závazky z deliktů,
předkládá poněkud odlišnou koncepci odpovědnosti, než tomu bylo za předchozí
právní úpravy. Tehdy odpovědným subjektem, který se dopustil svým jednáním 83
porušení jakékoliv právní povinnosti a způsobil tak škodu, byl každý.84 Nynější občanský zákoník tuto teorii jednotného civilního deliktu opustil a zavedl dvojí způsob
vzniku odpovědnosti důsledným rozlišováním mezi smluvním a mimosmluvním poru-
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šením povinnosti navraceje se tak k římskoprávní tradici.85 Dojde-li v důsledku právem reprobovaného jednání k porušení povinnosti založené zákonem, je potřeba k
účinné reparaci či není-li tato možná, pak k satisfakci zasaženého práva poškozeného naplnění následujících čtyř předpokladů (u některých prvků záměrně uvádím příklady, jež korelují s tématem mé práce): protiprávní jednání spočívající v porušení
dopravních předpisů (nerespektování dovolené rychlosti či dopravní značky), vznik
újmy (zvlášť závažné ublížení na zdraví, případně smrt poškozeného, resp. primární
oběti), příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklým následkem a v neposlední řadě zavinění (řidič dopravního prostředku způsobil autonehodu dvojnásobným překročením dovolené rychlosti či nedbal příkazu dané dopravní značky).
K mimosmluvní, tedy deliktní odpovědnosti, jež zakládá sekundární povinnost
nahradit škodu, dochází tehdy, pokud porušitel vlastním zaviněním poruší původní
(primární) právní povinnost stanovenou jakýmkoliv právním předpisem alespoň na
úrovni zákona86, jak uvádí ustanovení § 2910 obč. zák., nebo způsobí škodu úmyslným jednáním, které se zjevně příčí dobrým mravům, jak vyplývá z ustanovení §
2909 obč. zák. Této povinnosti škůdce odpovídá oprávnění poškozeného žádat po
škůdci a náhradu a případně se jí domáhat u soudu.87 Odpovědnost je v pojetí občanského zákoníku chápána jako následná sekundární povinnost k náhradě škodu,
která vznikla v důsledku porušení primární právní povinnosti.88 Jedná se tak o retrospektivní, pasivní právní odpovědnost. Pro tento mimosmluvní (deliktní) druh občanskoprávní odpovědnosti je příznačný jeden z fundamentálních prvků předpokladů
vzniku povinnosti k náhradě újmy, a sice zavinění.89 Již ze samotné textace citovaných ustanovení vyplývá, že zavinění je presumováno. První skutková podstata zařazená v ustanovení § 2909 obč. zák., pro jejíž naplnění je potřeba způsobit škodu
jednáním zjevně se příčícím dobrým mravům, předvídá zavinění ve formě úmyslu, ať
už přímého či nepřímého, zatímco konstrukce druhé skutkové podstaty nacházející
se v ustanovení § 2910 obč. zák., jejíž aplikace připadá v úvahu v případě, kdy dojde
85
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k porušení povinnosti stanovené zákonem, rovněž předpokládá zavinění, leč ve formě nedbalostní, a to vědomé i nevědomé.90 Přítomnost prvku zavinění v soustavě
všech podmínek, jež musí být splněny k úspěšnému domožení se nároku poškozeného, implikuje, že odpovědnost porušitele primární právní povinnosti stanovené zákonem je odpovědností subjektivní. Právě na škůdci spočívá důkazní břemeno, tedy
povinnost prokázat, že škodu vzniklou porušením zákonné povinnosti, navzdory presumovaného nedbalostního jednání, nezavinil, a to ani z nedbalosti nevědomé.91 Zavinění ve formě úmyslu, jak je řečeno výše, se v případě porušení zákonné povinnosti nepředpokládá. Existence prvku zavinění, resp. jeho formy v případě porušení povinnosti stanovené zákonem či jednáním v rozporu s dobrými mravy, je neméně důležitá také v otázce rozsahu přiznávané náhrady újmy soudem a stává se jakýmsi
jejím objektivizačním kritériem společně s dalšími kritérii relevantními pro škůdce, jež
judikoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, ze dne 12. 4.
2016. V procesu rozhodování o přiznání výše náhrady se projeví jistá diskrepance
zohledňující formu zavinění. Úmyslná forma zavinění bude stejně jako nedbalostní
vědomá zcela jistě zohledněna přiznáním částky vyšší, nežli nedbalostní nevědomá
forma zavinění.92
Tento mimosmluvní typ občanskoprávní odpovědnosti spočívající v nedbalostním porušení zákonem stanovené povinnosti, následkem čehož dojde k usmrcení
nebo ke zvlášť závažnému ublížení na zdraví primární oběti, má své uplatnění, jak
jsem již shora naznačil, zejména při událostech spojených s provozem na pozemních
komunikacích. Jde o případy, kdy řidič vozidla poruší před samotným řízením nebo
během něho předpisy správněprávní nebo trestněprávní, kupř. řídí vozidlo pod vlivem návykových látek, překročí v daném místě dovolenou rychlost, nectí zákazy stanovené dopravním značením, srazí cyklistu nebo chodce na přechodu, a toto jeho
protiprávní jednání zapříčiní vznik újmy u primární oběti v podobě usmrcení nebo v
relativně lepším případě zvlášť závažného ublížení na zdraví. Mezi jeho nedbalostním protiprávním jednáním, jak to vyžaduje ustanovení § 2910 obč. zák., a vzniklým
následkem musí být, pominu-li další skutkovou okolnost, kterou je spoluzavinění
poškozeného, příčinná souvislost. Tuto musí s jistotou prokázat v řízení poškozený
90
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za účelem úspěšného přiznání mu náhrady. Pokud tento neunese důkazní břemeno
a příčinnou souvislost neprokáže nebo prokáže ji s určitou mírou pravděpodobnosti,
náhrada újmy mu přiznána nebude.93 Pokud dojde při dopravní nehodě nebo po ní
porušením předpisů ke smrti poškozeného či k jeho zvlášť závažnému ublížení na
zdraví, následkem čehož vzniknou osobám blízkým primární oběti, tzv. sekundárním
obětem duševní útrapy, je škůdce povinen v souladu s ustanovením § 2959 obč. zák.
vztažmo k ustanovení § 2910 obč. zák. vzniklé duševní útrapy u osob pozůstalých
blízkých odčinit, resp. zmírnit peněžitým zadostiučiněním. Předpoklady vzniku deliktní odpovědnosti řidiče jsou dány (1) porušením zákonné povinnosti, (2) vznikem nemajetkové újmy v podobě duševních útrap u sekundárních obětí, (3) příčinnou souvislostí mezi prvým a druhým a (4) nedbalostním zaviněním řidiče, jež je presumováno vyvratitelnou právní domněnkou ve smyslu ustanovení § 2911 obč. zák.94 Chybí-li
jediný z těchto výše uvedených předpokladů, povinnost k náhradě škody nebo k odčinění újmy nemůže vzniknout.95 Pokud se však původci zásahu během procesu povede vyvrátit žalobcem tvrzený důkaz o existenci zavinění, bude zproštěn povinnosti
nahradit vzniklou újmu. Nutno však dodat, že otázka zavinění bude již předmětem
zkoumání předchozího trestního řízení, na jehož závěry pak naváže řízení občanskoprávní. Ve většině případů soudy vyžadují, aby příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklým následkem byla dostatečně prokázána, vyžadují téměř
absolutní jistotu. 96 Poškozenému se buďto příčinnou souvislost prokázat podaří a
získá náhradu v plné výši, nebo ji prokáže s určitou pravděpodobností či vůbec a nezíská tehdy nic. Ústavní soud nicméně na tento přísný, zákonem podložený postoj
zareagoval ve svém nálezu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08, v němž konstatoval, že nic nestojí v cestě soudům, aby svůj tvrdý postoj přehodnotily a ve skutkově obzvláště složitých případech byly pro poškozeného vstřícnější a změkčili způsob prokazování příčinné souvislosti, také s ohledem na slabší postavení poškozeného, který není v dané oblasti, např. v medicíně odborníkem a nemá k dispozici relevantní informace pro svou obhajobu.97 Jisté pochybnosti může také vzbuzovat pří93

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 25 Cdo 508/2005.
NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZÁHOŘOVÁ, E. Nový občanský zákoník, Náhrada škody,
Praha: GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 19. ISBN 978-80-247-5165-8.
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činná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vznikem duševních útrap u
osoby blízké primárně poškozeného, tedy u sekundární oběti. Tyto nejasnosti však
rozptýlila odborná literatura, jež uvádí, že zasáhl-li škůdce do fyzické integrity primární oběti způsobem, který měl za následek její smrt či zvlášť závažné ublížení na
zdraví, musel škůdce předpokládat, že svým jednáním nevyhnutelně zasáhne i do
práva na rodinný a soukromý život osob blízkých primárně poškozeného, načež těmto vznikne citová újma, kterou bude povinen odčinit, resp. zmírnit poskytnutím přiměřeného zadostiučinění.98 Duševními útrapami se v kontextu ustanovení § 2959 obč.
zák. rozumí psychickou bolest, smutek, žal, pocit ztráty smyslu života, životní perspektivy, nedůvěry k okolnímu světu a obav z budoucnosti.99

2. 2. 2. Předpoklady porušení smluvní povinnosti
V této podkapitole, jak už napovídá její název, se zaměřím na problematiku
kontraktní odpovědnosti s důrazem na její příznačné prvky a možné prolnutí či lépe
řečeno konkurenci s odpovědností deliktní ve vztahu k sekundárním obětem a povahu jimi vznášeného nároku.
Zásadním rozdílem, který odlišuje smluvní odpovědnost od té mimosmluvní, je
porušení povinnosti nikoliv stanovené zákonem, nýbrž povinnosti, k níž se jedna ze
stran kontraktačního procesu dobrovolně zavázala straně druhé poskytnout plnění
prosté vad, které je předmětem daného smluvního ujednání. Jinými slovy pro nastoupení smluvní odpovědnosti je vyžadován vznik škody, způsoben porušením či
nesplněním povinnosti předem založené platným právním jednáním, nejčastěji
smlouvou. Smluvní odpovědnost je částí teoretiků považována za jakousi kvaziodpovědnost, neboť k porušení povinnosti nemusí nutně docházet protiprávním jednáním.
Škoda může vzniknout již samotným nesplněním sjednané povinnosti, přičemž znak
protiprávnosti dané jednání nezahrnuje.100
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BEZOUŠKA, P. Komentář k § 2959. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1717
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Dalším významným prvkem, který odlišuje kontraktní odpovědnost od deliktní,
je absence jednoho z klíčových předpokladů vzniku povinnosti k náhradě škody, a
sice zavinění. Institut náhrady škody v případě porušení povinnosti založené smlouvou vychází z objektivní odpovědnosti za způsobenou škodu, a proto škůdce, který
poruší povinnost, k níž se zavázal, nahradí v intencích ustanovení § 2913 odst. 1
obč. zák. způsobenou škodu nejen druhé smluvní straně, ale také osobě, jejímuž
zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 101 Zavinění v tomto typu
právní odpovědnosti není předmětem zkoumání. Škůdce je tedy povinen nahradit
vzniklou škodu bez ohledu na zavinění. Existují však tzv. liberační důvody, jejichž
výskyt je s to zprostit škůdce povinnosti k náhradě škody, prokáže-li je.102 Bude-li
tedy provedeným dokazováním zjištěno, že ve splnění povinnosti ze smlouvy zabránila, jak vyplývá z ustanovení § 2913 odst. 2, mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na škůdcově vůli, povinnost k náhradě škody
zanikne.103 Přitom není relevantní, zda překážka byla charakteru dočasného či trvalého. Za zmíněnou překážku se považují veskrze vnější objektivní okolností, jako
živelní pohroma nebo válka, které škůdce při vynaložení řádné péče nemohl nikterak
předvídat.104 Rozsah liberačních důvodů však není bezbřehý. Od povinnosti k náhradě škody nebude porušující smluvní strana osvobozena, objeví-li se překážka vzešlá
ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním
smluvené povinnosti v prodlení, nebo překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy
povinen překonat.105 106
V praxi se neustále odehrává bezpočet případů, kdy dochází k porušení povinností ujednaných ve smlouvě, což způsobuje následně vznik škody u spolukontrahenta. Rozsah vzešlé škody může fluktuovat v řádech několika milionů korun. Naskytuje se ale otázka, jaký význam má několika milionová majetková újma na straně
jedné, oproti ztrátě života osoby blízké či zásadního zvlášť závažného poškození
101
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jejího zdraví povětšinou s trvalými následky na straně druhé? Bohužel i k těmto
vskutku neblahým událostem v praxi často dochází. Nejtypičtějším případem, kdy
odpovědným subjektem za nesplnění účelu sjednaného ve smlouvě či porušení určité povinnosti, jejímž následkem dochází ke zvlášť závažnému ublížení na zdraví u
druhé smluvní strany nebo dokonce k úmrtí, je poskytovatel zdravotních služeb, resp.
ošetřující lékař. Právním důvodem, z něhož se odpovědnost lékaře za zdravotní stav
pacienta konstituuje, je právě nominátní smlouva upravena v občanském zákoníku
ustanoveními § 2636 a násl., nazvaná smlouvou o péči o zdraví. V ní se poskytovatel
zavazuje vůči příkazci, tedy ošetřovanému, pečovat v rámci svého povolání nebo
předmětu činnosti o jeho zdraví. Dojde-li během provádění lékařských zákroků u pacienta v důsledku lékařova pochybení, potažmo nepostupuje-li lékař v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy, tedy způsobem lege artis, k poškození jeho zdraví
nebo v horším případě pacient zemře nebo se také jeho zdravotní stav nezlepší, ač
se zlepšit podle smlouvy měl, bude to právě lékař, který bude odpovědným za výsledný zdravotní stav pacienta, a to nota bene bez ohledu na své zavinění. 107
Smluvní odpovědnost je odpovědností objektivní, a proto otázka zavinění zde není
předmětem zkoumání. Lékař, který pochybil, odpovídá za vzniklý následek, tedy i
dokonce za smrt pacienta. Dá se předpokládat, že liberační důvody uvedené v ustanovení § 2913 odst. 2 obč. zák. v těchto situacích své uplatnění nenajdou, tudíž lékař
se z případné odpovědnosti za způsobený následek s ohledem na ně nevyváže. Jeho jedinou šancí, jak se zprostit povinnosti k náhradě újmy, zůstává doufat, že
poškozený neunese důkazní břemeno, tedy neprokáže s absolutní jistotou, že mezi
pochybením lékaře, resp. postupem non lege artis a vzniklým následkem, např. smrtí
pacienta, je příčinná souvislost. Jak jsem již uvedl, výše zavinění v tomto případě
nesehrává žádnou roli, na rozdíl od odpovědnosti deliktní, v níž ho je potřeba prokázat. Pochybení lékaře, které může vést až k tragickému následku, má dalekosáhlé
dopady nejen u druhé smluvní strany, tedy u pacienta, ale také u osob pacientovi
blízkých, tzv. sekundárních obětí. Jsou to osoby blízké primárního poškozeného, u
kterých často vznikají značné citové újmy právě v souvislosti se smrtí nebo zvlášť
závažným ublížením na zdraví primárně poškozenému. Tyto osoby se mohou
úspěšně domáhat svého nároku na náhradu nemajetkové újmy způsobené psychickými bolestmi podle ustanovení § 2959 obč. zák., ve spojení s ustanovením § 2913
107
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obč. zák., neboť podmínky vedoucí ke vzniku odpovědnosti lékaře jsou naplněny za
předpokladu, že tento porušil povinnost postupovat s péči řádného odborníka nebo
jinou sjednanou povinnost, načež v důsledku úmrtí primární oběti se vyskytla u oběti
sekundární citová újma, případně újma na zdraví, a tyto dvě skutečnosti jsou ve
vztahu příčinné souvislosti. Otázka zavinění lékaře je v případě smluvní odpovědnosti zcela nedůvodná a poškozený ji nemusí nijak prokazovat. Ačkoliv se může zdát, že
v uvedeném případě příčinná souvislost dána není, neboť následek v podobě duševních útrap u sekundární oběti je až následkem újmy primárního poškozeného, dovolím si s odkazem na názor P. Bezoušky konstatovat, že příčinná souvislost nekončí u
vzniku újmy primární oběti, ale v důsledku řetězení se podmínek pokračuje a zahrnuje také vzniklý následek u oběti sekundární v podobě duševní útrapy, neboť tento je
pro škůdce zcela logicky předvídatelný.108
Nicméně dojde-li u sekundární oběti vlivem nervového šoku zapříčiněného
vnímáním a prožíváním psychických bolestí k újmě na zdraví, která je chráněna
ustanovením § 2910 obč. zák., stává se tato obětí primární, neboť došlo k přímému
zásahu do jejího absolutního práva a svůj nárok na náhradu újmy bude tedy opírat
výlučně o ustanovení § 2910 ve spojení s § 2958 obč. zák. Jedná se především o
případy, kdy duševní útrapy dosáhnou takové intenzity, že se vyvinou v onemocnění,
typicky v klinickou depresi, posttraumatickou stresovou poruchu nebo psychosomatické onemocnění - poruchu příjmu potravy, a tyto vzniklé následky je potřeba primárně kvalifikovat jako vlastní ublížení na zdraví a podle toho je také odčinit.109 Osoba, které vznikla újma na zdraví, jejíž konsekvence mají přesah až do sféry majetkové, bude postupovat v intencích ustanovení § 2958 vztažmo k § 2910 obč. zák. a
uplatňovat rovněž náhradu za ztížení společenského uplatnění. Naproti tomu nevyústí-li u oběti sekundární duševní útrapy ve vážnou poruchu na zdraví, krytou ustanovením § 2958 obč. zák., budou tyto kvalifikovány jako citové útrapy, které ve značně menším rozsahu nepříznivě ovlivňují psychickou sféru člověka, avšak na jejich
zdravotním stavu se výrazně neprojeví. V úvahu přicházejí následky ve formě zvýšené citlivosti, podrážděnosti, smutku, nespavosti, ztráty životní perspektivy, obavy o
budoucnost, apod. Na tyto skutečnosti se vztahuje toliko speciální ustanovení § 2959
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obč. zák., které osoby, prožívající citové útrapy a nikoliv poruchu na zdraví, domáhající se jejich odčinění, budou aplikovat.110

2. 2. 3. Konkurence základů pro uplatnění práva na náhradu reflexní újmy

Po shora uvedeném shrnutí obou druhů občanskoprávní odpovědnosti je záhodno se pokusit o vysvětlení jejich vzájemného vztahu a výhod z nich pramenících.
Občanský zákoník upravuje v obecné rovině vztah soukromoprávní povahy mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem na základě již zmíněné smlouvy o péči
o zdraví. Obsahem vztahu jsou jednotlivá práva a povinnosti obou stran. Nadto
ovšem existuje speciální úprava veřejnoprávní povahy, která má s ohledem na platnou zásadu lex specialis derogat legi generali aplikační přednost před regulací obsaženou v občanském zákoníku. Dílčí práva a povinnosti jak na straně poskytovatele
zdravotních služeb, tak na straně pacienta, jakož i určité penzum zdravotních služeb
včetně podmínek jejich poskytování, jsou poměrně pregnantně upraveny v zákoně č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách. Oním klíčovým ustanovením, porušením kterého dochází k naplnění prvního z předpokladu vzniku odpovědnosti u poskytovatele,
a sice porušení povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni
(postup lege artis), je ustanovení § 4 odst. 5 ve spojení s § 45 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Totožnou povinnost rovněž zakotvuje i občanský zákoník v ustanovení § 2643 odst. 1 a § 2645, avšak jak jsem již výše poznamenal, použije se primárně speciální úprava obsažena v zákoně o zdravotních službách. Duální úprava
civilněprávní odpovědnosti otevírá na tomto místě otázku, do které kategorie se bude
řadit případné porušení povinnosti poskytovat určitou zdravotní službu na náležité
odborné úrovni, tedy lege artis, stanovené speciálním zákonem o zdravotních službách, kterážto byla souběžně inkorporována do smlouvy o péči o zdraví? Bude se
tedy poškozená strana (sekundární oběť) v souladu s ustanovením § 2959 obč. zák.,
domáhat svého nároku z titulu porušení zákonné povinnosti poskytovatelem, nebo
zvolí pro dosažení jisté satisfakce za vzniklou nemajetkovou újmu cestu smluvní od-
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povědnosti? Ačkoliv aplikační vztah obou právních předpisů, jak občanského zákoníku, tak zákona o zdravotních službách, je uplatněním zásady speciality zřejmý, vztah
smluvní a mimosmluvní (deliktní) odpovědnosti, byť s existencí smlouvy, není
nikterak vyřešen. V praxi to znamená, že sekundární oběť se svého nároku na náhradu nemajetkové újmy za prožité duševní strasti může dovolat prostřednictvím kterékoliv z těchto dvou druhů odpovědnosti. Existence smlouvy není překážkou pro
uplatnění mimosmluvní odpovědnosti podle ustanovení § 2910 obč. zák., s ohledem
na přednostní použití zákona o zdravotních službách, avšak v případě absence
smluvního ujednání se z podstaty věci odpovědnosti ze smlouvy dovolat nelze.
Ostatně i mezi odborníky nepanuje jednotný názor. Přístupy k řešení této problematiky jsou dva. První přístup spočívá na zásadě speciality smluvní náhrady újmy
vůči té deliktní, vycházeje tak z úzkého právního vztahu mezi dvěma subjekty, jež byl
zcela dobrovolně založen ujednáním v souladu s dispozitivní povahou civilního kodexu a určitá předvídatelná újma byla stranami v oné dohodě zajisté zohledněna. Druhé pojetí této dvojí úpravy odpovědnosti tkví v kompenzační funkci náhrady újmy,
resp. volá po smyslu a účelnosti tohoto institutu, tedy, jak jsem již výše uvedl,
poškozené straně má být dáno na výběr, kterého režimu pro uplatnění svého nároku
použije, přičemž z již uzavřené dohody nikterak nevyplývá aplikační přednost pro
smluvní náhradu újmy (nebo zákaz uplatnit režim deliktní náhrady újmy). Tyto dva
shora popsané odlišné přístupy lze sjednotit výkladem, který říká, že ustanovení §
2910 obč. zák. netvoří všeobecnou skutkovou podstatu, porušení smlouvy není její
podmnožinou, proto tu nelze hovořit o vztahu speciality ani subsidiarity.111
Je nutno poznamenat, že ustanovení § 2959 obč. zák. je svou povahou deliktního charakteru a představuje samostatný nárok, který lze uplatnit nezávisle na primárně poškozeném. Pro dovolání se nepřímým poškozeným jeho účinku prostřednictvím smluvní odpovědnosti by bylo potřeba je inkorporovat do smlouvy mezi poskytovatelem a pacientem, uvádí docent Tomáš Doležal z Akademie věd ve svém
článku. Jedině splněním této podmínky se může na sekundární oběť vztahovat
ochranný účinek smlouvy, jak vyplývá z dikce ustanovení § 2913 odst. 1 druhé části
věty obč. zák. Nebude-li tato podmínka splněna výslovným ujednáním ve smlouvě,
pak se nepřímý poškozený bude moci dovolat nikoliv smluvní, ale výlučně deliktní
111

BEZOUŠKA, P. Komentář k § 2959. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1717
- 1722, ISBN 978-80-7400-287-8.
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odpovědnosti. Může tedy dojít k situaci, kdy lékař bude odpovídat primárnímu
poškozenému, tedy pacientovi z titulu smluvní odpovědnosti (otázka zavinění je irelevantní) a nepřímo poškozenému z titulu odpovědnosti deliktní. Ve výjimečných případech může nastat situace, v níž lékař poskytuje určitou zdravotní službu sice na
náležité odborné úrovni a v souladu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy, avšak během svého výkonu nastanou jisté komplikace, které vyústí ve zvlášť
závažnou újmu na zdraví, s nimiž se nepočítalo, a proto nebyly ani zahrnuty do
smlouvy. Lékař postupoval lege artis, ale nedostál slibovanému výsledku, ke kterému
se zavázal. V tomto případě bude odpovědný za vzniklou újmu toliko svému pacientovi, tedy oběti primární. Duševní útrapy vzniklé u sekundárních obětí, v souvislosti
se zvlášť závažným ublížením na zdraví primárně poškozenému, odčiněny nebudou,
neboť předpoklady vzniku odpovědnosti podle § 2959 obč. zák., jakožto ustanovení
ryze deliktní povahy, nejsou naplněny.112
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KAPITOLA III. KVANTIFIKACE PENĚŽITÉHO
ZADOSTIUČINĚNÍ

3. 1. Kritéria pro určení výše peněžitého zadostiučinění a jeho funkce
Nový civilní kodex, jež nabyl účinností dne 1. ledna 2014, přinesl zásadní posun, dle mého soudu k lepšímu, v koncepci institutu náhrady nemajetkové újmy, který byl už částečně předznamenán výkonem soudní praxe. Odstranil, jak jsem již shora předeslal, zcela nevyhovující paušální úpravu, která automaticky nivelizovala variabilitu lidského života a přispívala tak k potlačování jedné z integrálních funkcí soudů, a to funkci diskrece. Lze říci, že v důsledku přijetí rovnostářského sazebníku v
podobě ustanovení § 444 odst. 3 předešlého občanského zákoníku se moc zákonodárná inkorporovala do pozice soudu a nařídila, jakým jediným možným způsobem
má tento rozhodnout mnohdy zcela skutkově odlišné případy. Dalším krokem kupředu, který zapověděl neúnosný systém souběžného uplatňování u dvou různých
soudních instancí totožných nároků na náhradu újmy způsobené prožitím duševních
útrap v souvislosti s usmrcením osoby blízké a navrátil soudům zpět jejich diskreční
pravomoc, bylo zakotvení ustanovení § 2959 obč. zák., na jehož základě se osoby
stížené duševní útrapou vyvolanou usmrcením či zvlášť závažným ublížením na
zdraví jejich manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké, mohou u jednoho soudu
domáhat po škůdci odčinění, jež plně vyváží jejich utrpení. Nebude-li možné z okolností konkrétního případu vyšší náhrady seznat a určit, stanoví ji už nikoliv
zákonodárce striktním ustanovením zákona, ale soudce na základě svého uvážení,
vyvěrajícího z jednotlivých poměrů daného případu. Jako jistý korektiv, jenž má
předcházet bezbřehému přiznávání relutární náhrady, použil zákonodárce zásadu
slušnosti, jíž lze chápat ve smyslu jisté proporcionality mezi přiznanou částkou a rozsahem vzniklé újmy při současném zohlednění všech relevantních skutečností daného případu.113
Lze říci, že znění tohoto ustanovení již lépe a přesněji, oproti předchozí právní
úpravě, která nebyla příliš přiléhavá, neboť nárok na náhradu nemajetkové újmy
způsobené smrtí osoby blízké opírala o ustanovení § 13 sloužící primárně k ochraně
113
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osobnosti a nikoliv soukromí, naplňuje principiální požadavky a cíle stanovené Listinou základních práv a svobod, konkrétně článkem 10 odst. 2, Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod - čl. 8 odst. 1, a v neposlední řadě jistým východiskem, neřkuli inspirací této nové koncepce byl dozajista čl. 10:301. Principů evropského deliktního práva (PETL), jež vymezuje oprávněné osoby a určitá kritéria výše
nemajetkové újmy. Tyto principy, ačkoliv mají základ v soukromé iniciativě, ovlivnily
legislativy evropských států způsobem natolik významným, že se tomuto pojetí přizpůsobují.114
Při výkladu ustanovení § 2959 obč. zák., jakož i mnohých dalších, je potřeba
dbát na dodržování ústavní, evropské i mezinárodní konformity, neboť veškeré nadzákonné předpisy svým univerzálním rozsahem prozařují celý právní řád stávajíce se
tak významným kritériem legitimity. Ve spojení s konkrétním případem dávají právním normám účel a smysl. Je tedy nezbytné, aby soudy ve své judikatuře při určování výše náhrady nemajetkové újmy v penězích předně vycházely z rozličných skutkových okolností jednotlivých případů a současně respektovaly určitá společná, obecná
kritéria a funkce náhrady, o nichž bude pojednáno v rámci této kapitoly, a své závěry
co nejvíce ztotožnily s povšechně sdílenými představami o spravedlnosti panujícími v
demokratických společnostech, nečiníc tak navýsost nepřiměřených a zcela neodůvodněných rozdílů ve výši přiznávaných náhrad v dílčích případech.115
Souběžné a zároveň velmi komplikované, bolestné a zdlouhavé uplatňování
nároku na náhradu nemajetkové újmy u dvou odlišných soudních instancí osobami
nepřímo poškozenými z důvodů úmrtí jim osoby blízké, jak jsem již zpočátku této
podkapitoly uvedl, bylo novou právní úpravou konečně odstraněno. Nepřímo
poškození, kteří se svého nároku domáhají, činí tak prostřednictvím jednoho speciálního ustanovení, a to ust. § 2959 obč. zák. Je potřeba zdůraznit, že předmětem tohoto speciálního ustanovení je toliko odčinění duševních útrap, jež jsou imateriální povahy. Proto osoby, jež se se svými nároky obracejí na soud, by měly dostatečně určitě rozlišit mezi nároky majetkové a nemajetkové povahy a zamezit jejich směšování
a v rámci nemajetkové újmy rozlišit vícero nároků plynoucích z její podstaty. Pod
ustanovení § 2959 obč. zák., nelze podřazovat žádné jiné nároky než ten, který slouží výhradně k odčinění duševních útrap, tedy nikoliv nároky materiální povahy spoje-
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né s pohřbem usmrceného, a to v rozsahu, který není kryt veřejnou dávkou116, vyživovací povinností vůči pozůstalým, jakož i výživou dalších osob, pokud jim usmrcený
zcela dobrovolně poskytoval určitá plnění, aniž k tomu byl podle zákona povinen, a
ani nároky povahy nemateriální v intencích § 2958 obč. zák., jako bolestné a ztížení
společenského uplatnění, které v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví příslušejí výlučně oběti primární.117 118 Je nezbytné v této souvislosti připomenout, že pokud u sekundární oběti vznikne v důsledku příliš intenzivních a úkorných duševních
útrap ze smrti osoby jí blízké újma na zdraví v podobě např. klinické deprese, pak se
již nebude domáhat svého nároku prostřednictvím ustanovení § 2959 obč. zák., nýbrž se bude dovolávat postupu podle ustanovení § 2958 ve spojení s § 2910 obč.
zák. Veškeré nároky osob pozůstalých, tedy jak majetkové, tak nemajetkové povahy,
jakož i osob, do jejichž soukromého a rodinného života bylo hluboce zasaženo v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví osobě jim citově blízké, je potřeba řádně
a včas uplatnit již v rámci trestněprávního řízení či pak na něj navazujícího řízení občanskoprávního. Nyní již lze takto učinit současně v jedné žalobě u jediného soudu.
Na první pohled se formulace tohoto ustanovení přibližuje obecné představě o
spravedlnosti, avšak po hlubším zamyšlení se nad významem použitých v něm výrazů nelze dojít k jinému závěru než k tomu, že právě tyto je činí vnitřně rozporným a
zdánlivě spravedlivým. Z citovaného ustanovení vyplývá, že škůdce primárně odčiní
duševní útrapy osobám blízkým, tedy sekundárním obětem peněžitou náhradou plně
vyvažující jejich utrpení. Tato představa plného vyvážení duševního strádání je zcela
iluzorní a nereálná, neboť rozsah vzniklé újmy nelze nikterak exaktně kvantifikovat a
vyčíslit, a tím spíše plně odčinit.119 Pro určení příslušné výše částky, jakožto zadostiučinění za způsobenou újmu na přirozených právech, zejména právu na ochranu
soukromého a rodinného života, existují jistá relevantní kritéria jak na straně škůdce,
tak na straně poškozeného, která vyplynula z dřívějších řízení o ochraně osobnosti a
byla zkonsolidována v jeden celek Ústavním soudem v jeho nálezu I. ÚS 2844/14 ze
dne 22.12. 2015.120 Jednotlivá kritéria sice přispívají k určité objektivizaci rozsahu
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vzniklé újmy, nicméně nadále se jedná o dimenzi, se kterou je zcela neodmyslitelně
spjato právě subjektivní vnímání duševních bolestí ze ztráty osoby blízké a tomu odpovídající představa o výši požadované satisfakce, která se může sebevíce přibližovat bodu plně vyvažujícího způsobené utrpení, leč nikdy jej nedosáhne. Žádná materiální hodnota totiž nikdy nezhojí neustále mokvající ránu po ztrátě, ať už úplné (při
smrti) či částečné (při zvlášť závažném ublížení na zdraví) osoby úzce citově spřízněné.
Z věty druhé citovaného ustanovení plyne, že nelze-li výši náhrady takto určit,
stanoví se podle zásad slušnosti. Ani po zohlednění veškerých relevantních kritérií,
jež formuloval Ústavní soud v posledně uvedeném nálezu, výši náhrady, která plně
vyváží vzniklé utrpení, s přihlédnutím k řečeným důvodům, nebude možné určit. Bude se tedy muset jednoznačně přistoupit k subsidiárně zakotvenému požadavku odčinění újmy, a sice podle zásad slušnosti. Tento pojem je navýsost vágní a obdobně
jako rozsah prožívaných duševních strastí je kategorií subjektivní, byť i zde se projevují různé snahy ze strany soudů o určitou objektivizaci. Jsem přesvědčen, že tato
ambivalentní úprava nároku sekundárních obětí je jistým posunem vpřed oproti té
dřívější z hlediska formálního, tedy co do způsobu uplatňování práv, avšak z hlediska
materiálního je poněkud nespravedlivá, neboť z jedné strany svou konstrukcí dává
možnost poškozenému požadovat takové peněžní zadostiučinění, které má plně vyvážit prožité utrpení, což je reálně zcela nemožné, ale v poškozeném vzbuzuje naději
na určitou dle něho částečně uspokojivou satisfakci, načež na straně druhé ji pro
poškozeného nepřiměřeně sníží, vyjít tak vstříc subsidiárně zakotveným požadavkům slušnosti, které nepochybně mají odrážet i zájmy škůdce, tedy aby přiznaná peněžitá náhrada nebyla pro něho likvidační. V danou chvíli pak poškozený jemu sníženou náhradu přestane vnímat jako odpovídající požadavkům slušnosti. Toto ustanovení je velmi nelogicky vystavěno a svou formulací neodpovídá účelu a smyslu
spravedlivé náhrady reflexní újmy. Jak jsem již uvedl výše, odčinit plně duševní útrapy nelze, proto se soud přikloní k aplikaci zásad slušnosti a tímto buď ochrání
poškozeného a přizná mu požadovanou výši relutární náhrady, což bude odpovídat
zásadám slušnosti vnímaným poškozeným, nebo mu jeho požadovanou výši náhrady nepřiměřeně sníží, aby vyhověl zásadě slušnosti subjektivně pojímané škůdcem a
předešel jejím likvidačním účinkům, přičemž nemajetková újma na straně poškozeného zůstane nadále nezhojena. V praxi bohužel dochází k preferenci této druhé alternativy, což dokládá i rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne
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12. 04. 2016 a mnoho dalších rozhodnutí obecných soudů, které jsou v představách
o výši relutární náhrady ve zjevné kontrapozici vůči Ústavnímu soudu. Obecné soudy
tak namísto, aby plně, jak vyžaduje zákon, podpořen výkladem Ústavního soudu,
využily potenciálu satisfakční funkce náhrady nemajetkové újmy vzniklé sekundárním
obětem ryze ve formě peněžního plnění, zohledňují rovněž i morální dimenzi satisfakce v podobě omluvy, postoje škůdce, jeho snahy k nápravě, resp. k odčinění či
zmírnění újmy, berou také v potaz uloženou tretněprávní sankci, což je následně vede k přiznávání nižších částek. Navíc poškozené osoby se neustále nacházejí v určité nejistotě co do náležité výše jimi žalované částky, neboť na straně jedné zákon
předpokládá částku plně vyvažující jejich utrpení, což může namnoze evokovat
vzhledem k dnešním poměrům částku minimálně 500.000 Kč, a na straně druhé
soudy zaujímají k přiznávaným částkám spíše restriktivní postoj vycházející z dřívější
právní úpravy a přiznávají tak sekundárním obětem částky nižší než připustil Ústavní
soud ve svém nálezu ze dne 22. prosince 2015 sp. zn. I. ÚS 2844/14.
Podle mého uvážení by bylo záhodno z ustanovení § 2959 obč. zák. odstranit
výraz ,,plně”, neboť vzbuzuje u poškozených zcela bezbřehé, avšak navýsost iluzorní
očekávání, že jim bude soudem přiznána vysoká finanční částka s ohledem na intenzitu jimi prožívaných psychických strastí. Možná právě takto naformulované ustanovení mělo způsobit v dosavadní legislativě jistý zlom a předznamenat tak určitý posun směrem ke vstřícnějšímu postoji ze strany soudů k sekundárním obětem. Soudní
praxe nicméně zachovala do jisté míry kontinuitu s předchozí právní úpravou a suma
přiznávaných peněžních částek se nejeví být podstatně vyšší a zdaleka neodpovídá
stávajícímu znění ustanovení § 2959 obč. zák. Lidské utrpení se nedá nikterak uchopit a vyčíslit, natož pak plně vyvážit finančním obnosem, proto daleko případnější
formulací, která by odpovídala poměrům české společnosti v kontextu náhrady nemajetkové újmy pro nepřímo poškozené je ,,přiměřenou daným okolnostem peněžitou náhradou zmírňující utrpení poškozeného“. V daném případě není ani možné
provést korekci ustanovení § 2959 obč. zák. pomocí ustanovení § 2951 odst. 2 obč.
zák., v rámci systematického výkladu, v němž se hovoří o přiměřeném zadostiučinění, neboť § 2959 obč. zák. je speciálním vůči § 2951 obč. zák. a má tedy před ním
aplikační přednost. Proto nezbývá než pro učinění zadost principu právní jistoty
změnit dikci současného ustanovení, jež bude odpovídat realitě.
Samotný Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 6. března 2012 sp. zn. I. ÚS
1586/09 v části VI vyslovil, že součástí práva na ochranu lidské důstojnosti, která
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právě může být namnoze dotčena v důsledku psychických útrap a na ochranu
soukromého a rodinného života je také právo na přiměřeně vysoké finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu, jehož výše by měla dostatečně reflektovat intenzitu
zásahu do zmíněných práv, jinak dojde k prolomení práv zaručených čl. 8 odst. 1
Úmluvy a čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny. Je potřeba dbát na to, aby obecné soudy při výkladu právních norem ctily promítající se ústavní i evropský rozměr do celého vnitrostátního právního řádu a poskytovaly v něm zakotveným hodnotám co nejširší a
nejadekvátnější ochranu, avšak v případě porušení uvedeného základního práva na
rodinný a soukromý život zahrnující rovněž intimní sféru, kterážto se dotýkají samotné kvintesence lidství a lidské důstojnosti, ochranu značně vyšší. V daném případě
se onou ochranou řečených práv rozumí přiznání náležité peněžní částky, nejlépe
ihned v nalézacím prvoinstančním řízení, aby se zamezilo prohlubování újmy plynoucí z neustálého rozpomínání se na tragickou životní událost.121
Dále pro stanovení výše příslušné částky osobám nepřímo poškozeným je
potřeba mít na zřeteli otázku účelu peněžitého zadostiučinění, tedy jeho funkci. Toto
obecné kritérium je zcela neopomenutelné a musí být jasně definováno ve vztahu ke
konkrétním osobnostním právům. Bez jakýchkoliv pochybností zůstává nedotčena
funkce satisfakční, jakožto primární a nejdůležitější prvek zadostiučinění. Jejím účelem je zmírnění prožitých psychických bolestí nejbližších osob pozůstalých a alespoň
částečné zhojení či kompenzace vzniklé nemajetkové újmy. Ustanovení § 2959 obč.
zák. je koncipováno poměrně konkrétně a jeho přesná formulace neposkytuje příliš
prostoru pro zohlednění další dimenze satisfakční funkce, která nesporně spočívá
jednak v určité sebereflexi vedoucí k omluvě původce zásahu směřující poškozenému a jednak také v trestněprávní sankci v podobě podmíněného trestu odnětí svobody, případně k dalšímu alternativnímu trestu, jenž předpokládá trestní zákoník, neboť
v řadě případů týkajících se zásahu do osobnostního práva, kterým je život a zdraví,
nevyhnutelně dochází nejdříve k trestnímu řízení. Ustanovení § 2959 obč. zák. hovoří toliko o peněžité náhradě, jakožto plnění ryze materiální povahy, čímž zásadně v
důsledku poměru speciality vůči obecným pravidlům, vylučuje jiné formy satisfakce,
jež předvídá § 2951 odst. 2 obč. zák. Ačkoliv dikce ustanovení § 2959 obč. zák. vylučuje jiné, mnou zmíněné roviny satisfakce, je možné tyto zohlednit ve výši přiznané
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částky a tu, s ohledem na již uloženou trestněprávní sankci, dle okolností daného
případu přiměřeně snížit.
Jako příklad lze uvést řidiče, který nectil pravidla silničního provozu a svou
bezohlednou jízdou dosti výrazně překročil na daném úseku dovolenou rychlost,
čímž nestačil reagovat na nastalou situaci a způsobil dopravní nehodu, při níž došlo
z jeho hrubé nedbalosti k usmrcení osoby. Následně bylo zahájeno trestní stíhání,
podána obžaloba a vynesen odsuzující rozsudek, ve kterém byl strůjce nehody odsouzen, v lepším případě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Tato skutečnost
zcela nepochybně představuje jednu z forem satisfakce pro pozůstalé. Poté v rámci
civilněprávního řízení dotčené osoby blízké zemřelého mohou vznést žalobu na náhradu nemajetkové újmy z titulu jím vzniklých duševních útrap ve smyslu § 2959 obč.
zák. a požadovat tak další satisfakci ryze v podobě peněžního zadostiučinění.
Další funkcí, kterou peněžité zadostiučinění v případě porušení osobnostních
práv může obsahovat, je funkce preventivně-sankční. Na její přítomnosti však nepanuje v judikatuře obecných soudů shoda. Obecně vzato tato funkce náhrady nemajetkové újmy působí na dvě strany, a sice ať už přímo či nepřímo poškozenému její
zohlednění přináší navýšení přiznané částky, tedy pro něho je více než žádoucí, a na
škůdce by měla působit tak, aby byla ekonomicky dosti výrazně citelná a tím jej odradila od dalšího protiprávního jednání zejména v případech, v nichž porušení některých osobnostních práv, jako je právo na důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a
soukromí, přináší škůdci hospodářský prospěch, např. bulvární média a střet práva
na svobodu slova a soukromí. Zde plní také funkci generální prevence, což vyžaduje,
aby se jednalo o sankci důraznou a dostačující.122 Nyní ale vyvstává otázka, zda je
preventivně-sankční funkce legitimní i v případech zásahů do práva na život, zdraví a
rodinný život, kdy za těchto okolností je škůdce potrestán již jednou prostředky trestního práva a další civilní sankce ve formě citelného navýšení peněžité náhrady vzniklé újmy, vyjít tak vstříc této funkci, by znamenalo prolomení zásady zákazu dvojího
přičítání? Myslím, že tato preventivně-sankční funkce náhrady nemajetkové újmy by
měla záležet na tom, ve vztahu ke kterému osobnostnímu právu bude aplikována a
také na tom, v jaké formě zavinění jednal škůdce. Dle mé úvahy by tato funkce měla
být uplatněna v případě zásahů do práva na ochranu cti, důstojnosti, dobrého jména
a soukromí, kde původce zásahu obvykle jedná v úmyslné formě zavinění a občan122
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skoprávnímu řízení nepředchází řízení trestní, a nikoliv v případě porušení práva na
život, zdraví a rodinný život, byl-li škůdce zaprvé potrestán již prostředky trestního
práva a zadruhé jednal-li toliko z nedbalosti. Zde podle mého postačí mnohovrstevnatá satisfakční rovina, která roste v přímé úměře s formou zavinění protiprávně jednajícího, neboť úmyslné zavinění samo o sobě zesiluje způsobenou křivdu, kterou je
potřeba zmírnit přiměřeným zvýšením peněžitého zadostiučinění.123 Ústavní soud již
judikoval, že v případě zlého úmyslu (záměru) na straně původce neoprávněného
zásahu by měl soud svůj odsudek nad tímto společensky i právně zvlášť odsouzeníhodným chováním vyjádřit právě citelným určením výše peněžitého zadostiučinění.
Já bych ještě k tomu dodal, že nejen v případě zlého úmyslu, ale i v případě hrubé
nedbalosti by měl soud přiměřeně zvýšit peněžitou částku, toliko však v rámci satisfakční funkce, nikoliv preventivně-sankční. 124 Tuto preventivně-sankční funkci mají
zastávat výlučně prostředky trestní represe, eventuálně její přítomnost lze zohlednit
při stanovení výše náhrady pro vydavatele různých deníků a časopisů, jejichž cílem
je úmyslně zasahovat do soukromí, osobnosti, cti a dobrého jména veřejně činných a
známých osob šířením nepravdivých a kompromitujících informací. Aplikace preventivně sankční funkce v případě nedbalostního pochybení lékaře, potažmo požadavek
na přiznání stejné výše náhrady jako u zásahu do soukromí, osobnosti, cti a dobrého
jména jsou zcela neopodstatněné.125
Dalším aspektem, který tuto úvahu může podpořit, je výskyt určitých limitů v
rozsahu ukládaných sankcí. Zmínil jsem už jednak zásadu zákazu dvojího přičítání,
případně zásadu ne bis in idem, k níž lze taky vzhlížet, neboť prostředky trestního
práva se uplatňují s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe v těch případech,
kde uplatnění odpovědnosti podle jiných právních předpisů nepostačí, tedy jako ultima ratio, což by mělo do jisté míry vzbuzovat u sekundárních obětí, a nejen u nich,
pocit určité morální satisfakce, a jednak výše uložené peněžní sankce by neměla být
pro jejího adresáta likvidační, jak ve svých nálezech již několikrát konstatoval Ústavní
soud. Určité navýšení peněžitého zadostiučinění přiznaného v rámci občanskoprávního řízení samo o sobě nemusí představovat pro poškozeného likvidační následky,
avšak teprve ve spojení s trestněprávní sankcí již likvidační být může. Soud by proto
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tyto skutečnosti při kvantifikaci odpovídající výše peněžní satisfakce měl brát na zřetel a neaplikovat v ní preventivně-sankční funkci, nicméně v případech, ve kterých
trestní řízení nepředchází řízení civilněprávnímu, je uplatnění preventivně-sankční
funkce v rámci civilní sankce zcela na místě.
S přijetím nové právní úpravy, která zrušila původní zákonem stanovené paušální částky pro nepřímo poškozené osoby bez ohledu na specifika daného případu,
bylo potřeba konstituovat určitá vodítka, resp. kritéria na straně poškozeného, jakož i
na straně škůdce, aby soud mohl dospět k adekvátní výši částky, která bude vycházet z objektivních předpokladů každého jednotlivého případu a zohledňovat jeho
konkrétní okolnosti. Kategorie nemajetkové újmy je vnímána ať už primárně
poškozenými nebo osobami nepřímo poškozenými, tedy sekundárními oběťmi, veskrze subjektivně. Je to dáno zejména přirozenými povahovými vlastnostmi daného
jedince, jeho psychickou resistencí vůči zátěži a různými emocionálně vypjatými neblahými životními situacemi. Každá lidská osobnost je rozdílná, a proto svoji vlastní
újmu vnímá diferencovaně. Dikce ustanovení § 2959 obč. zák. navíc umožňuje
poškozenému domáhat se primárně peněžité náhrady plně vyvažující jeho vlastní
subjektivně vnímané a prožívané utrpení, což zavdává ospravedlnitelný požadavek
na přiznání vskutku hojné a štědré finanční satisfakce. Každá sekundární oběť si bude zajisté nárokovat různé částky z titulu peněžitého zadostiučinění za vytrpěné duševní bolesti. Aby soud tedy mohl předejít značným diskrepancím v přiznávaných
částkách v jednotlivých skutkově obdobných případech, vycházejících ze subjektivních předpokladů, je povinen ctít judikaturou vytvořená objektivizační kritéria jak na
straně škůdce, tak na straně poškozeného, jejichž aplikace není překážkou pro
zhodnocení určitých specifik projednávané kauzy determinujících adekvátní výši
zadostiučinění.126
Jejich účelem je zachytit co nejpřesněji faktický stav na obou stranách sporu,
vyměřit tak peněžité plnění z titulu náhrady nemajetkové újmy, aby mezi jeho výši a
způsobenou újmou byl přiměřený vztah 127, dále které bude odpovídat přijatým ve
společnosti představám o spravedlnosti a současně nebude pro povinného sankcí
likvidační povahy. V této souvislosti Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 22. prosin-
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ce 2015 sp.zn. I. ÚS 2844/14 formuloval již zmíněná objektivizační kritéria jak na
straně škůdce, tak i na straně poškozeného, která jsou zásadní pro výpočet příslušné
částky. Metodiku vypracovanou Nejvyšším soudem na ustanovení § 2959 obč. zák.
aplikovat nelze, neboť tato se vztahuje výlučně k náhradě nemajetkové újmy na
zdraví vzniklé osobám přímo poškozeným.

3. 1. 1. Kritéria na straně poškozeného (pozůstalého)

a)

intenzita vztahu žalobce se zemřelým,

b)

věk zemřelého a pozůstalých,

c)

otázka hmotné závislosti pozůstalého na usmrcené osobě

d)

případné poskytnutí jiné satisfakce
Ze všech výše uvedených kritérií je bez jakýchkoliv pochybností nejzásadnější

kvalita vztahu osoby pozůstalé se zemřelým. Soud je tedy povinen zkoumat povahu
daného vztahu, jeho intenzitu, míru citové závislosti a odpovědnosti jedné osoby na
druhé, zda se jedná o poměr mezi rodičem a dítětem, manželi, případně sourozenci,
kteří společně tráví čas a sdílejí společnou domácnost, či poměr prarodičů ke svému
vnoučeti, kteří jej vychovávají a pravidelně o něj pečují, a v důsledku zpřetrhání těchto vskutku velmi úzkých a rozvinutých vztahů tragickou dopravní nehodou či nezdařilou operací návykovými látkami opojeného lékaře dojde k zásahu do psychické integrity a vzniku duševních útrap u těchto nejbližších rodinných příslušníků, nebo se
jedná o manžele v rozvodové fázi, kteří už nesdílejí ani společnou domácnost a jejich
vzájemný vztah ustrnul na bodě mrazu.128 V tomto případě bolest ze ztráty takového
manžela patrně nebude vnímána jako nesnesitelná, přerůstající až do duševního
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onemocnění, ba dokonce omezující ostatní aktivity pozůstalého, jak konstatoval
Ústavní soud v uvedeném nálezu.129
Ustanovení § 22 odst. 1 obč. zák. definuje osobu blízkou dosti široce, a sice
jako osoby v příbuzenském, rodinném poměru, partnery podle zákona o registrovaném partnerství, osoby sešvagřené, osoby, jež společně trvale žijí, jakož i osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Do této kategorie spadá druh, družka, stejně tak i páry stejného pohlaví, které nemusí nutně sdílet společnou domácnost. Příbuzenství a společná domácnost nejsou nosnými kritérii pro přiznání peněžitého zadostiučinění osobám nepřímo poškozeným, leč určitými pomocnými aspekty. Převládajícím faktorem
je, jak jsem shora uvedl, intenzita citového vztahu, úzké sepjetí jedinců, láska, náklonnost, souznění vzájemného poměru a četnost styku. Čím horlivější a pevnější
pouto panuje, resp. panovalo mezi primární a sekundární obětí, tím vyšší bude přiznaná částka. Neprojeví-li se u sekundární oběti intenzivní utrpení psychické povahy,
právo na peněžitou kompenzaci jí nepřísluší.130 Relevantním kritériem je samozřejmě
i věk, neboť situace bude odlišná v případě úmrtí matky dítěte, která pro něho představovala velikou oporu v jeho životě, dítě na ni bylo existenčně i citově závislé, zde
bude částka z titulu zadostiučinění za duševní útrapy značně vyšší, a v případě úmrtí
matky či otce v důchodovém věku dospělého jedince, kde intenzita duševních útrap,
navzdory existenci velmi kvalitního a blízkého vztahu, již nebude tak rozsáhlá a
traumatizující jako u nezletilého dítěte, a proto přiznaná částka peněžního zadostiučinění bude nižší. Jiná situace ale může nastat u staršího manželského páru v případě protiprávního usmrcení jednoho z nich, kdy druhý zůstane zcela osamocen.
Vzniklá újma u pozůstalého zde může být vskutku zásadní.131
Kritérium hmotné či existenční132 závislosti mi osobně připadá v kontextu náhrady nemajetkové újmy jako zcela nepatřičné s ohledem na její nemateriální pova-
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hu, obtížnou uchopitelnost a způsob kvantifikace.133 Jedná se o zcela odlišný nárok,
nikterak nesouměřitelný s psychickými útrapami vzniklými u nepřímo poškozeného.
Ustanovení § 2959 obč. zák. se o něm výslovně nezmiňuje, ani implicitně různými
metodami výkladu nelze dovodit přítomnost tohoto prvku v okruhu nemajetkové újmy,
jakkoliv jinak bychom tuto závislost nazvali. Jedná se tak o zcela samostatný nárok
ryze majetkového charakteru, který slouží výhradně k náhradě vzniklé a snadno vypočitatelné škody a je upraven speciálním ustanovením § 2966 obč. zák. Navíc toto
ustanovení hovoří o soustavném hrazení nákladů na výživu pozůstalým v podobě
peněžitého důchodu, zatímco plnění přiznané na podkladě ustanovení § 2959 obč.
zák. je uhrazeno jednorázově. Tento samostatný a dosti odlišný nárok tedy nelze s
ohledem na jeho povahu i metodu plnění nikterak subsumovat pod ustanovení §
2959 obč. zák. a navyšovat tak přiznávanou z titulu duševních útrap částku.134
Jiná forma satisfakce, jako třeba odsouzení v rámci trestního řízení či morální
zadostiučinění v podobě projevu účinné lítosti a upřímně vyjádřené omluvy, může být
pro někoho zcela irelevantní, lhostejná a nedostačující, pro jiného zase poněkud významná a žádoucí. Její provedení však může být předpokladem pro přiměřené snížení relutární náhrady. Toto kritérium bude však zcela bezpředmětné ve vztahu k
malému nezletilému dítěti, které není s to vnímat a chápat účel a smysl kompenzace
újmy v podobě jednak trestněprávní sankce, a jednak morální satisfakce.135

3. 1. 2. Kritéria na straně původce zásahu (škůdce)

a) postoj žalovaného,
b) dopad události do duševní sféry původce (škůdce),
c) jeho majetkové poměry
d) míra zavinění, případně míra spoluzavinění primární oběti
133
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Předně je potřeba uvést, že uplatnění těchto kritérií je subsidiární vůči kritériím
existujícím na straně poškozeného, neboť neovlivní-li tato vnímání újmy osob oprávněných, tedy poškozených, jejich aplikace je nadbytečná, jak konstatoval Nejvyšší
soud ve svém nálezu ze dne 12. 4. 2016, sp.zn. 4 Tdo 1402/2015. Tím jasně stvrdil,
že peněžní zadostiučinění přiznané na podkladě ustanovení § 2959 obč. zák. nemá
sankční charakter.136 Postoj žalovaného, tedy škůdce je velmi důležitou skutečností
pro poškozeného především z hlediska morálních a etických zásad, zejména v případech, kdy zásah byl způsoben nedbalostním jednáním. Vyjádřená upřímná omluva, ať již verbálně či literárně, projevená hluboká lítost doprovázená účinnou snahou
po nápravě, poskytnutí fyzické i materiální pomoci současně, má nepochybně sanační účinek137 a může tak přispět ke zmírnění vzniklé újmy, vést k rychlejšímu zotavení, stabilizaci poškozeného a v neposlední řadě ovlivnit i výši výsledné částky138 139
Samostatné vyjádření omluvy se značným časovým odstupem po tragické události,
způsobené navíc úmyslným či hrubě nedbalostním jednáním, bez následně nabízené
pomoci a účinné snahy po nápravě se jeví jako nedostatečné, neboť může být toliko
účelovým jednáním ze strany škůdce, aby učinil dojem na soud a byla mu tak uložena povinnost poskytnout nižší peněžité zadostiučinění. Je-li přístup odpovědné osoby
za způsobenou újmu ve vztahu k poškozenému zcela lhostejný, bezcitný, pohrdavý
či dokonce vulgární, měl by se negativně promítnout do výše přiznaného zadostiučinění, a to bez ohledu na formu zavinění škůdce, neboť takové bezohledné a zpupné
jednání může nepochybně vést k prohloubení již nastalé újmy. K tomuto pro úplnost
je potřeba dodat, že zpochybňování škůdcem vlastního zavinění, které spočívá ve
využívání řádných i mimořádných opravných prostředků a jednotlivých forem obhajoby, které mohou vést a namnoze zajisté vedou k prohlubování újmy neustálou repro-
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dukcí okolností daného tragického incidentu, je potřeba nahlížet prizmatem výkonu
ústavně aprobovaného práva na obhajobu.140
Dopad události do duševní sféry škůdce je dle mého soudu kritériem poněkud
nešťastným, neboť v sobě nezahrnuje dostatečný objektivizační prvek a jeho rozsah
je závislý na formě zavinění jednajícího. Lze si stěží představit, že smrt primárně
poškozeného nebo jemu škůdcem způsobené zvlášť závažné ublížení na zdraví v
důsledku úmyslného jednání nebo jednání z hrubé nedbalosti se negativně promítne
do jeho duševní sféry. Pominu-li úmyslné či z hrubé nedbalosti jednání, jisté stigma v
duševní sféře původce zásahu jednajícího výlučně z nedbalosti může vyvolat vzniklá
újma na straně poškozeného a vést až k psychické poruše. Tuto lze však zmírnit poskytnutím nebo vykonáním všech již výše zmíněných satisfakčních forem zadostiučinění, a to mnohem dříve a snadněji než u obětí sekundárních. Snížení relutární náhrady, již má jeden škůdce, který se po činu psychicky zhroutil, uhradit, je dle mého
nespravedlivé vůči druhému škůdci, kterého daný počin mrzí stejným způsobem,
avšak je natolik psychicky odolný, že vzniklá újma u sekundární oběti není pro něho
příčinou psychického kolapsu a tedy částka, již je povinen uhradit, snížena nebude.
Toto kritérium zakládá značnou nerovnost mezi původci zásahu v jednotlivých případech, a proto bych jej pro nedostatek objektivity vyřadil z přijatých měřítek. Nadto
určujícím a zásadním kritériem je důsledek usmrcení přímo poškozeného do osobnostní sféry pozůstalých a nikoliv škůdce.141
Majetkové poměry škůdce mohou na první pohled evokovat u poškozeného
přesvědčení, že čím bohatší škůdce je, tím vyšší peněžní zadostiučinění mu bude
přiznáno. Opak je ale pravdou. Nejvyšší soud ve svém, mnou již několikrát uváděném rozsudku ze dne 12. 4. 2016, judikoval, že předmětem zkoumání soudu není
skutečnost, zda povinný je bohatý či chudý a zda disponuje výraznějším majetkem.
Pokud by majetkové poměry škůdce sehrávaly důležitou okolnost, od níž se následně odvíjí výše peněžitého plnění, zakládalo by to opět, jako v předchozím případě,
flagrantní nerovnost mezi původci zásahů v jednotlivých případech a přiznaná náhrada by se tak mohla stát zdrojem obohacování se poškozených. Soud je povinen
zkoumat toliko, zda žalovaná částka z titulu duševních útrap není bezbřehá, zda odpovídá částkám přiznaným ve srovnatelných situacích, obecně přijatým představám
140
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o spravedlnosti, principu proporcionality a v neposlední řadě zda nepředstavuje likvidační důsledky pro původce zásahu. Relutární náhrada má tak primárně, jak jsem již
poznamenal, odpovídat intenzitě a rozsahu utrpení pozůstalých na jedné straně a na
straně druhé míře škůdcova zavinění, nikoliv jeho majetkovým poměrům.142 Výlučně
v tomto kontextu předmětem posuzování je majetkové postavení obviněného. Znamenala-li by žalobcem navržená částka pro žalovaného zcela nepřiměřenou, až
likvidační hodnotu, soud může využít ve smyslu ustanovení § 2953 odst. 1 ve spojení
s § 2894 odst. 2 obč. zák., své moderační právo a tuto adekvátně ponížit. Nejvyšší
soud dále uvedl, že je potřeba vzít na zřetel také věk škůdce a s tím související
schopnost danou částku uhradit tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho důstojných a snesitelných životních podmínek.143
Otázka zavinění a jeho formy je velmi důležitým elementem jednak pro založení povinnosti odčinit vzniklou újmu peněžitým zadostiučiněním, a jednak pro odstupňování její výše. Je zcela neoddiskutovatelné, že jednání v úmyslné formě zavinění, jakož i v hrubé nedbalosti vyžaduje poněkud přísnější postih škůdce, neboť
vyšší mírou zavinění je vždy neoprávněnost zásahu do osobnostních práv zesílena
(je zesílena křivda, za niž má přijít zadostiučinění). Soud by měl svůj odsudek nad
tímto společensky i právně zvlášť odsouzeníhodným chováním vyjádřit právě citelným určením výše peněžitého zadostiučinění.144 V případě objektivní odpovědnosti,
kde se prvek zavinění nevyžaduje, sehrává nicméně svoji roli při určování výše peněžitého zadostiučinění. Úmyslná forma zavinění bude vždy za jakýchkoliv okolností
posuzována přísněji nežli nedbalostní, právě pro závažnost daného jednání a postoj
škůdce vůči primární i sekundární oběti. V jednotlivých případech ve stejném rozsahu
bude také hodnoceno spoluzavinění poškozeného vyjádřené v procentních bodech a
na základě toho se vypočte příslušná částka, která bude ponížena či povýšena v závislosti na míře zavinění obou stran sporu.145 146
Dle usnesení Ústavního soudu ze dne 20. května 2002 r., sp. zn. IV. ÚS
315/01 je vzniklá nemajetková újma na osobnosti postižené fyzické osoby pro ni
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stejně závažná bez ohledu na to, jednal-li původce zásahu zaviněně či nikoliv. S tímto závěrem lze souhlasit toliko do té míry, v jaké se jedná o samotný vznik újmy.
Újma nastane úmrtím či zvlášť závažným ublížením na zdraví, a to bez ohledu na
úmyslné či nedbalostní jednání škůdce, avšak úmyslné provedení daného počinu
může vnímání této újmy několikanásobně zvýšit a je proto potřeba na tuto skutečnost
reagovat přiměřeným zvýšením relutární náhrady.

3. 2. Povaha práva na náhradu duševních útrap a další pomocná
kritéria

Určení příslušné částky, jež má být přiznána z titulu duševních útrap vzniklých
sekundárním obětem, je úkolem obzvláště složitým. Jedná se o újmu imateriálního
charakteru, která je těžce uchopitelná, seznatelná, natož pak vyčíslitelná. Její jádro
spočívá v zásahu do tělesné a duševní integrity lidského jedince, následkem čeho
dochází k porušení základních přirozených lidských práv jako je v daném případě
právo na život, zdraví, důstojnost, soukromí, rodinu, rodičovství a manželství, která
jsou chráněna na ústavní i mezinárodní úrovni. Kardinálním problémem nemajetkové
újmy nastalé u sekundárních obětí je nemožnost přesného zjištění jejího rozměru,
kterému by odpovídala výše přiznaného finančního plnění, čímž by došlo ke zhojení
,,bolestivých ran”, jako třeba u majetkové škody, kde se přesně určí její veškeré
parametry a příslušnou částkou se nahradí, bez zanechání jakýchkoliv neblahých
následků. Každá lidská osobnost je jedinečná, nadaná různými povahovými vlastnostmi, jinak odolná vůči psychicky náročným situacím, jež život bezesporu přináší,
vůči vnějšímu nátlaku a stresovým faktorům a rozličně vnímá a snáší vlastní příkoří.
Textace ustanovení § 2959 obč. zák. dává průchod subjektivně prožívané duševní
újmě sekundárních obětí, resp. vznášení dle jejich představ mnohdy nadsazených
nároků na její odčinění. Jinými slovy formulace tohoto ustanovení umožňuje psychicky slabšímu jedinci, který se nedokáže srovnat s nastalou životní situací, žádat mnohonásobně vyšší částky nežli psychicky resistentnímu jedinci, jehož nepochybně tíží
vzniklý následek stejnou měrou, avšak nepropadne intenzivním duševním útrapám.
Aby se tedy zamezilo značným nerovnostem a diskrepancím v přiznávání peněžitého
zadostiučinění, pramenícím ze subjektivně vnímané újmy u různých subjektů, soudní
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praxe tak vypracovala jednotlivá objektivizační kritéria, pomocí nichž dochází k určité
korekci navýsost iluzorní zákonodárcovy představy, již vtisknul do ustanovení § 2959
obč. zák. Dalšími relevantními hledisky, které je potřeba brát na zřetel při stanovení
výše částky je zvláště traumatizující způsob usmrcení osoby blízké 147 , dále zda
sekundární oběť prožila současně s primární obětí neštěstí a bezprostředně svými
smysly vnímala její smrt (byla účastníkem dopravní nehody), a také způsob, kterým
se dozvěděla o tragické události, tedy buď přímo nebo zprostředkovaně pomocí sdělovacích prostředků.148 Toto jsou okolnosti natolik závažné, že mohou prohlubovat
intenzitu duševního utrpení a každá reminiscence na tento tragický prožitek může
psychickou bolest navrátit.149 Pro určení výše reflexní újmy ve smyslu ustanovení §
2959 obč. zák. nelze použít vypracovanou Nejvyšším soudem Metodiku k náhradě
nemajetkové újmy, neboť tato výlučně slouží k posouzení rozsahu a intenzity zásahu
do tělesné integrity primární oběti, resp. pro výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění ve smyslu § 2958 obč. zák.150 Ačkoliv tato metodika prošla jistou
úpravou, týkající se zejména navýšení hodnoty jednoho bodu o 2,1 násobek, ze
120,- Kč na 250,- Kč, následovat tuto změnu, tedy obdobné zvýšení částky ze
240.000,- Kč podle § 444 odst. 3 starého občanského zákoníku na částku nejméně
500.000,- Kč v případě náhrady duševních útrap sekundárních obětí, je zcela nepotřebné, a to z toho důvodu, že výsledná částka přiznaná primární oběti z titulu bolestného a ztížení společenského uplatnění bude regulována počtem udělených v
daném případě bodů. Nominální zvýšení hodnoty jednotlivého bodu však neznamená
reálné zvýšení přiznané náhrady, neboť počet bodů v daném případě může být nižší.
Nadto je nezbytné si uvědomit, že v případě sekundárních obětí se jedná toliko o
zásah do duševní sféry, zatímco u obětí primárních dochází k zásahům i do dalších
sfér života, a proto je žádoucí poskytovat mnohem vyšší plnění.151 V souladu s výše
uvedeným nelze opomenout ani skutečnost, že vyústí-li úkorně prožívané duševní
útrapy u osoby pozůstalé v psychickou nemoc, která nepochybně je zásahem do
147
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absolutního práva na zdraví, pak by tento vzniklý následek měl být odčiněn nikoliv
ustanovením § 2959, ale právě § 2958 obč. zák. Sekundární oběť se tedy stává současně obětí primární a může žádat náhradu ve smyslu § 2958 obč. zák.152
Není proto potřeba přistupovat ke stejnému 2,1násobnému navýšení původní
částky dle § 444 odst. 3 starého občanského zákoníku na částku 500.000,- Kč, poněvadž v případě náhrady duševních útrap vzniklých u sekundárních obětí je určité
finanční rozmezí založeno na objektivních kritériích a není nikterak podmíněno počtem přiznaných bodů jako u náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění
pro oběti primární ve smyslu § 2958 obč. zák. Navíc nelze opomenout fakt, že zdravotní stav primárně poškozeného, který se domáhá peněžní satisfakce na základě
ustanovení § 2958 obč. zák., se vlivem plynutí času příliš nezlepší, trvalé následky
patrně zvrátit nelze, zatímco psychická újma u osob pozůstalých bude s každým přibývajícím dnem menší. Nevidím tedy důvod uměle navyšovat finanční rozpětí pro
sekundární oběti jenom proto, že se tak stalo v případě primárně poškozených ve
smyslu § 2958 obč. zák. a zcela souhlasím s Nejvyšším soudem přijatým základním
rozmezím od 240.000,- Kč do 500.000 Kč, které může být na základě specifik daného případu modifikováno v obou směrech.153 154 Navíc praxe ani neočekává, že by
částka přiznána z titulu duševních útrap měla být vyšší než 1 milion korun.155
Dále je potřeba také zohlednit skutečnost, že k částce přiznané na podkladě §
2959 obč. zák. se v případě usmrcení primární oběti, která poskytovala nebo byla
povinována poskytovat pozůstalým výživu nebo zcela dobrovolně pravidelně poskytovala jiným osobám určité plnění, přiznává sekundárním obětem peněžitý důchod v
intencích ustanovení § 2966 obč. zák., jehož účelem je náhrada nákladů vynaložených na výživu, k níž je povinen škůdce. Jedná se sice o plnění majetkové povahy,
nicméně jeho účinek může současně přispět i ke zmírnění psychického strádání, neboť v majetkové rovině se pro poškozeného nic nezmění. Výsledná částka přiznaná
sekundární oběti ryze z titulu duševních útrap dle § 2959 obč. zák. se může jevit jako
nedostatečná oproti částkám přiznávaným na základě porušení jiných osobnostních
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práv, a to z toho důvodu, že nalézací soud je povinen striktně rozlišovat mezi nároky
majetkové a nemajetkové povahy a také v rámci nároků nemajetkové povahy mezi
jednotlivými nároky předvídanými pro jednak primární a jednak sekundární oběti. Jako příklad lze uvést matku řidičku, která jela se svým nezletilým synem po silnici.
Jakmile narazilo do nich čelně v plné rychlosti z opačného směru předjíždějící vozidlo, matku okamžitě usmrtilo a její syn utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví. Jemu tedy bude příslušet náhrada nemajetkové újmy z titulu bolestného a ztížení společenského uplatnění dle ustanovení § 2958 obč. zák., současně také náhrada za
vzniklé duševní útrapy dle § 2959 obč. zák., jakož i peněžitý důchod podle § 2966
obč. zák. a celá řada dalších nároků vyplývajících z újmy na přirozených právech
člověka dle občanského zákoníku.

3. 3. Rozsah, výše a srovnání náhrady se zásahy do jiných osobnostních práv

Vedou se také polemiky ohledně přiznávání nepoměrně vyšších částek v případech zásahů do jiných osobnostních práv takových jako osobní čest, důstojnost,
dobré jméno ve srovnání se zásahy do práva na ochranu duševního zdraví, rodinného a soukromého života. V této souvislosti je nutné uvést, že život a zdraví jsou statky nepochybně nekomparovatelnými s lidskou důstojností, osobní ctí, dobrou pověstí
či dobrým jménem, na druhou stranu ale následkem zásahů do těchto práv nedochází k zahájení trestního stíhání a uložení trestněprávní sankce, která plní současně
funkci satisfakční, jakož i preventivně-sankční, a proto zůstává potřeba potrestat
škůdce prostředky civilního práva s aplikací preventivně-sankční funkce náhrady,
jejíž uplatnění závisí na druhu porušeného osobnostního práva, jak jsem výše konstatoval. Dlužno podotknout, že škůdce v těchto případech navíc jedná, na rozdíl od
tragických dopravních nehod, v úmyslné formě zavinění, což má za následek zesílení neoprávněností do osobnostních práv. Proto je nezbytné, aby soud svůj odsudek
nad tímto společensky i právně zvlášť odsouzeníhodným chováním vyjádřil právě
citelným určením výše peněžitého zadostiučinění.156 Je také potřeba, aby v důsledku
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absence trestněprávní represe a nedbalostního jednání v případech zásahu do této
skupiny osobnostních práv nečítajících právo na život, zdraví, soukromí a rodinu,
uložená poměrně vysoká náhrada působila preventivně jednak vůči škůdci a jednak
vůči dalším potenciálním škůdcům, kteří v těchto počinech vidí ekonomický prospěch
(např. bulvární média). Jakkoliv částky peněžní satisfakce dosahují srovnatelné
úrovně a obdobná výše náhrady nemajetkové újmy v případech zásahů do těchto
dvou skupin osobnostních práv se jeví jako neproporcionální s ohledem na nekomparovatelnost práva na život, zdraví, rodinu a soukromí s právy na osobní čest, důstojnost, dobrou pověst a jméno, jejich obdobnou výši ospravedlňuje absence trestní
represe a současná aplikace postihu občanskoprávního spočívajícího v přiznání preventivně-sankční funkce této náhradě a dalším ospravedlňujícím kritériem je také
úmyslná forma zavinění, která je příčinou navýšení náhrady. V případě sekundárních
osob je relativně nízká náhrada v poměru k náhradám za zásah do práv na dobrou
pověst, jméno, čest, důstojnost či soukromí ospravedlněna existencí nedbalostního
jednání a trestněprávních sankcí.
Je sice pravdou, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného, jak stanoví § 1 obč. zák., tedy ve smyslu tohoto tvrzení v našem
kontextu je uložení trestněprávní sankce zcela bez významu pro oběť sekundární,
která má nárok na peněžité zadostiučinění plně vyvažující její duševní utrpení, avšak
§ 2 odst. 1 tohoto zákona se dovolává ústavněkonformního výkladu jednotlivých
ustanovení soukromého práva, resp. aplikační přednosti ústavně zaručených práv v
případě výkladového rozporu s jiným právním předpisem.
Ustanovení § 2959 obč. zák. vylučuje jakoukoliv jinou formu satisfakce nežli
pouze peněžitou, nicméně ústavně chráněnému osobnostnímu právu na soukromý a
rodinný život je učiněno zadost zcela jistě již výkonem trestněprávní sankce uložené
původci zásahu a tuto skutečnost je potřeba zohlednit i při stanovení výše částky
přiznané z titulu duševních útrap, jakožto nemajetkové újmy vzniklé na straně sekundární oběti. Smyslem občanského práva a konkrétně ustanovení § 2959 není potrestat škůdce za jeho protiprávní jednání zcela nepřiměřeným navyšováním peněžního plnění dovolávajíc se tak preventivně-sankční funkce, tuto funkci v uvedeném
případě efektivně zastává odvětví trestního práva, nýbrž dopomoci nepřímo
poškozenému vyrovnat se a smířit s nově nastalou situací a přispět k jeho stabilizaci
zcela přiměřenou částkou, jak pro škůdce, aby nepůsobila likvidačně a byl schopen ji
uhradit, tak pro poškozeného, aby bylo zmírněno jeho utrpení. Lidský život je nena-
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hraditelný a nezastupitelný jakýmkoliv finančním plněním, proto se domnívám, že ani
částka ve výši 10.000.000,- Kč, či jakákoliv vyšší, nedostojí zákonnému požadavku
na plné odčinění duševních útrap plynoucích ze smrti poškozeného, neboť to je zcela
nemožné. Navíc přiznáním preventivně-sankční funkce náhradě nemajetkové újmy
vzniklé u sekundárních osob porušením jejich rodinného a soukromého práva, jež je
následkem téhož škůdcova jednání, které primárně zasáhlo život a zdraví osoby
přímo poškozené, za což tato byla odsouzena v trestním řízení, by znamenalo
flagrantní porušení právního principu ne bis in idem ve smyslu ukládání sankcí, jež
se aplikuje napříč všemi právními odvětvími. Projevené duševní útrapy u sekundárních obětí mají být v rámci občanskoprávního řízení kompenzovány příslušnou částkou a jejich strůjce již nemá být opětovně trestán za totéž jednání částkou značně
vyšší.157

3. 4. Principy ovládající výpočet relutární náhrady

Při konstrukci výše přiznávaného peněžitého zadostiučinění za vyvstalé duševní útrapy u nepřímých obětí jsouce následkem tragické události je potřeba předně
vycházet ze všech příznačných danému případu individuálních skutkových okolností,
jež je potřeba podrobit stanoveným objektivním a rozumným kritériím existujícím jak
na straně poškozeného, tak současně i na straně původce zásahu, aby mezi její výší
a způsobenou osobnostní újmou byl přiměřený vztah.158 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 konstatoval, že vzniklé duševní
strasti plynoucí z usmrcení osoby blízké je potřeba posuzovat primárně z pohledu
obvyklého (průměrného) člověka, což je z mého pohledu poněkud vágní pojem, a
následnou korekci výše částky kterýmkoliv směrem lze provést na základě relevantních okolností, které budou poškozeným doloženy a prokázány. Ze všeho nejvíce
však je potřeba ctít ústavou garantovaný princip proporcionality jednak v rovině komparativní, jejímž účelem je přiznání srovnatelných částek za objektivně podobné újmy
nejenom v podobných případech, ale i v jiných, kde došlo k zásahu do dalších osob157
158
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nostních práv, tak, aby výsledné částky nemajetkové újmy v penězích nebyly arbitrární a nevyvolávaly ve společnosti mínění o disharmonii právního řádu, ale naopak
byly předpokladem pro stabilní a legitimní očekávání při zachování předem daných a
jasně formulovaných objektivních kritérií a dostály tak požadavku právní jistoty, a
jednak v rovině obecně sdílených představ o spravedlnosti159 co do její výše, jakožto
přiměřené kompenzace vzniklé újmy na straně jedné, a na straně druhé schopnosti
zhojení závazku škůdcem, aby pro něho jeho výše nepředstavovala likvidační následky. Není ovšem možné posuzovat jednotlivé případy ryze plošně, neboť v každé
projednávané věci dochází k následkům zcela individuálně.160 Aplikace principu proporcionality je vskutku nevyhnutelná pro novou právní úpravu, která již záměrně nemá zavedené striktní paušální limity ani rámcové částky pro náhradu nemajetkové
újmy a ponechává tak soudům dosti širokou diskreci, jež musí být řádně odůvodněna
již dopředu seznatelnými a jasně formulovanými kritérii.161 Nicméně pokud jejich rozhodování v těchto záležitostech má být účastníky jakož i celou společností považováno za spravedlivé, nelze tedy tyto částky v jednotlivých případech přiznávat nahodile bez srovnání s jinými. Proto je potřeba v případě shodných rysů toho kterého
případu přihlížet k judikatorně ustáleným částkám či držet se alespoň stanoveného
rozpětí. Dovolací soud ve svém již několikrát citovaném rozhodnutí určil jako rozumné a ospravedlnitelné, ve srovnání s předchozí soudní praxí, s uplatněním jiných
kompenzačních nároků, které poskytují zvláštní hmotněprávní předpisy, s jinými cizozemskými úpravami v rámci kontinentálního typu právní kultury a konečně také ve
srovnání se stupněm průměrné životní úrovně společnosti finanční rozmezí, jehož
dolní hranice činí 240.000.- Kč a horní 500.000,- Kč, a to pro skupinu citově nejblíže
spjatých osob, jakými jsou rodiče, děti a manželé. Nejvyšší soud přitom zdůrazňuje,
že takto stanovený rozsah peněžité satisfakce je odvozen od typových (neutrálních)
případů, přičemž současně uvádí, že vyskytnou-li se v konkrétním případě okolnosti
vyžadující přiznání vyšší částky, např. úmyslná forma zavinění či hrubá nedbalost
škůdce, věk pozůstalého, zvýšené citové pouto k zemřelému, apod., může být horní
hranice povýšena o příslušnou částku a vice versa. Nikoliv však v řádech milionů, ale
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kolem jednoho milionu.162 Nejvyšší soud tedy a priori stanoveným rozsahem nevylučuje možnost navýšení uvedeného horního limitu. Ostatně i v řečeném rozhodnutí
navrhnul částku pro pozůstalou poškozenou v hodnotě 700.000,- Kč. Navíc případné
nadhodnocení výše zadostiučinění lze dovodit ze zákonného požadavku ,,slušnosti”
ve smyslu ustanovení § 2959 obč. zák.163 164
Jako příklad jisté modifikace výše relutární náhrady může posloužit nedávné
rozhodnutí Vrchního soudu165, který po vzoru rozsudku Nejvyššího soudu z 12. 4.
2016, sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, určil základní výši peněžitého zadostiučinění pro
poškozeného, který náleží do okruhu citově nejblíže spřízněných osob, za jaké se
považují rodiče, děti a manželé, částkou 500.000,- Kč. Tuto částku následně navyšoval na základě zmíněných kritérií a skutkových okolností daného případu, zohlednil
rovněž okolnosti zvláštního zřetele hodné, tedy v uvedené věci úmyslné zavinění
škůdce.166 Někomu se může zdát, že současná právní úprava oproti té dřívější se co
do výše přiznávaných částek pro sekundární oběti příliš nezměnila, ba naopak se z
hlediska bezbřehé a zároveň docela vágní formulace ustanovení § 2959 obč. zák. a
ve světle judikatury Ústavního soudu jeví nadále jako zcela nedostatečná. Já osobně
se nicméně domnívám, že oproti předchozí úpravě byl uskutečněn významný posun,
byť možná ne příliš v hodnotě částky relutární náhrady, to zajisté proto, aby byla zachována určitá kontinuita rozhodovací činnosti soudů, avšak zcela jistě v odstranění
paušálních limitů, které do značné míry nivelizovaly variabilitu a individualitu jednotlivých případů a zároveň v přenosu diskreční pravomoci ze zákonodárné moci na moc
soudní, která jako jediná je s to reflektovat různá specifika každého projednávaného
případu.
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KAPITOLA IV. PROMLČENÍ A PŘECHOD PRÁVA NA
NÁHRADU ÚJMY

4. 1. Promlčení
Promlčení práva na náhradu nemajetkové újmy prošlo také jistým vývojem. V
prvé řadě nelze nepřehlédnout terminologickou změnu z pojmu promlčecí doba na
promlčecí lhůtu.

Tato lhůta předpokládá aktivitu ze strany věřitele, aby neotálel s

uplatněním svého práva do doby uplynutí této lhůty.167 V předchozí právní úpravě byl
institut promlčení upraven toliko ve vztahu k právům majetkové povahy, která kromě
vlastnického práva promlčení zásadně podléhají. Soudní praxe i právní věda pomocí
logického výkladu dovodila, že nemajetková práva, jejichž účelem je poskytnout
ochranu lidské osobnosti, se nepromlčují.168 S tímto závěrem nicméně nesouzněla
část odborné veřejnosti, která mu vytýkala určitou roztříštěnost nemajetkových práv,
když právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění promlčení podléhalo.169
Tomuto názoru posléze přisvědčil Nejvyšší soud, který ve svém rozhodnutí170 připustil, že k uspokojení nároků nemajetkové povahy dochází veskrze peněžitým plněním,
kdy morální satisfakce se v daných případech jeví jako nedostatečná, a tudíž se jedná o osobní právo majetkové povahy, jež podléhá promlčení.171 Jednalo se o subjektivní promlčecí dobu, která činila dva roky a počala běžet v okamžiku, kdy poškozený
nabyl povědomí o vzniku škody a o identitě odpovědné osoby.172 173
Nový občanský zákoník rozšířil myšlenku vyjádřenou v posledně citovaném
rozhodnutí Nejvyššího soudu a zakotvil v ustanovení § 612 navazujícímu na § 611
obč. zák., že ačkoliv osobní práva nemajetkové povahy se nepromlčují, práva na od167

BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L., Nový občanský zákoník, Nejdůležitější změny.1.
vydání, Nakladatelství ANAG, 2013, s. 97, ISBN 978-80-7263-819-2.
168
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 792/2007.
169
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2, díl třetí: závazkové
právo. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2009. 589 s.
170
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2018, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008.
171
Bezouška, P. Komentář k § 2959. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1717 1722, ISBN 978-80-7400-287-8.
172
HAVLÍČKOVÁ, B., HAVLÍČEK K. Kompendium judikatury/ZDR I. Odpovědnost za újmu
na zdraví. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Wolters Kluwer, 2016.
173
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.1. 2008, sp.zn. 25 Cdo 676/2007.

Stránka 62

činění újmy způsobené na těchto právech promlčení podléhají. Z formulace tohoto
ustanovení vyplývá, že nejenom relutární satisfakce, jak uváděla výše zmíněna judikatura podlehne promlčení, ale rovněž i jiná plnění v podobě naturální restituce dle §
82 obč. zák. či morální satisfakce. Čas teprve ukáže, jaký postoj k uvedenému zaujme soudní praxe, zda se přikloní k promlčení i u jiných, zejména morálních plnění
či promlčením restriktivně bude postihovat toliko relutární náhradu.174
Tím nejzásadnějším momentem z hlediska promlčení práv na odčinění nemajetkové újmy je počátek běhu promlčecí lhůty, tedy den, kdy se poškozený dozvěděl
o tom, jaká újma mu byla způsobena, v jakém rozsahu a kdo je za ní odpovědný.175
Tento den se zdaleka nemusí krýt se dnem, v němž došlo k zásahu do těchto práv, v
daném případě se dnem, kdy se sekundární oběť dozvěděla o smrti jí osoby blízké či
o její zvlášť závažné újmě na zdraví. Rozsah a intenzita duševních útrap se může
totiž projevit až s odstupem času176, navíc v některých případech může dojít i k poruše zdraví v podobě psychické nemoci. Tato skutečnost však musí být diagnostikována a potvrzena lékařem v lékařské zprávě. Rozhodujícím momentem pro počátek
běhu subjektivní promlčecí lhůty je den, v němž se nepřímo poškozený seznámil,
resp. mohl a měl se seznámit na základě dokumentu, který jeho zdravotní újmu včetně rozsahu prokazatelně osvědčí. Právo na odčinění nemajetkové újmy v podobě
duševních útrap se tedy ve smyslu ustanovení § 612 ve spojení s § 629 odst. 1 obč.
zák., promlčí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.177 Nový občanský zákoník přinesl s
sebou také druhý typ promlčecí lhůty, a sice objektivní promlčecí lhůtu. Tato se však
aplikuje toliko ve spojení s majetkovými právy. Argumentem opaku lze dospět k závěru, že osobní, jakož i osobnostní práva, která nejsou majetkové povahy, podléhají
promlčení v rámci subjektivní lhůty. Zákonodárce navíc v ustanovení § 636 odst. 3.
obč. zák. výslovně vyloučil použití objektivní desetileté promlčecí lhůty či v případě
úmyslného jednání škůdce až patnáctiletou promlčecí lhůtu na práva na náhradu
újmy na svobodě, životě nebo zdraví, a to s ohledem na skutečnost, že následky
174
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způsobené újmy na zdraví se, jak jsem již výše konstatoval, mohly projevit až po několika letech.178 Na druhou stranu, aby škůdce nebyl vystaven příliš dlouhé právní
nejistotě, zákonodárce v ustanovení § 619 odst. 2 obč. zák. zakotvil povinnost pro
poškozeného vyjít vstříc zásadě vigilantibus iura scripta sunt, zjistit co nejdříve rozsah vzniklé újmy, tedy okolnost, odůvodňující počátek běhu promlčecí lhůty.179
Nynější právní úprava přináší další možnost v podobě vzdání se práva na
uplatnění námitky promlčení či uznání dluhu pro posílení postavení věřitele, aby nedošlo k promlčení jeho práva a je také současně východiskem pro solventního dlužníka, který má eminentní zájem na tom, aby vzniklý závazek uhradil, avšak relativně
krátká promlčecí lhůta nutí věřitele včas uplatnit své právo u soudu. Ochotný dlužník
(škůdce) se tak může dohodnout s věřitelem (poškozeným) na vzdání se námitky
promlčení, třeba ihned po vzniku nároku na náhradu či na uznání dluhu za účelem
prodloužení splátkového kalendáře či odložení termínu úhrady. 180 Soudy nicméně
každé uplatnění námitky promlčení ze strany dlužníka budou dosti podrobně posuzovat, zda není v rozporu s dobrými mravy či dalšími obecnými právními zásadami.181
Pro úplnost je potřeba ještě uvést, že strany mohou na podkladě ustanovení § 630
odst. 1 obč. zák., s ohledem na dispozitivnost právní úpravy, modifikovat délku subjektivní promlčecí lhůty, avšak výlučně ve směru jejího prodloužení. Taková modifikace však nemůže být slabší straně na újmu.182 Ustanovení § 630 odst. 2 obč. zák.,
které je svou povahou kogentní, explicitně zakazuje, pod sankcí zdánlivosti právního
jednání, zkrátit tříletou subjektivní promlčecí lhůtu.183
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4. 2. Přechod práva
Právo na náhradu nemajetkové újmy je právem ryze osobním, nedílně spjatým s osobou poškozeného. Úprava z roku 1964 neumožňovala přechod osobnostních práv pozůstalého, ať už primárně či sekundárně poškozeného, na své nástupce,
bez ohledu na to, zda tato byla škůdcem uznána nebo uplatněna u orgánu veřejné
moci. Tehdejší regulace obsažená v ustanovení § 579 odst. 2, přestože hovořila o
zániku práva v případě smrti věřitele na bolestné a ztížení společenského uplatnění,
bylo-li plnění vázáno výlučně na jeho osobu, stala se východiskem i pro nároky nemajetkové povahy sekundárních obětí dle § 444 odst. 3 obč. zák. Právo poškozeného, který zemřel ještě za účinností starého občanského zákoníku, zaniklo a nepřešlo
tak na jeho právní nástupce. Změnu v této oblasti přinesl nový občanský zákoník,
který zakotvil výjimku, jejíž splnění je předpokladem pro přechod práva na náhradu
nemajetkové újmy. Povaha tohoto práva zůstává nezměněna, i nadále se jedná o
právo osobního charakteru výlučně spjatého s poškozeným, a proto s jeho smrtí zaniká ve smyslu ustanovení § 2009 odst. 2 obč. zák. Nicméně jistý zvrat v této na první pohled bezvýchodné úpravě přináší ustanovení § 1475 odst. 2 obč. zák., které
umožňuje přechod práv na právního nástupce sekundární oběti, jakož i přechod povinnosti splnit předmětný závazek na škůdcova nástupce, neuplatní-li tento výhradu
soupisu, za předpokladu že dluh byl škůdcem uznán nebo nepřímo poškozený své
právo uplatnil u orgánu veřejné moci. Byla-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek, stává se toto právo v intencích ustanovení § 1475 odst. 2 obč. zák. jako součást
pozůstalosti předmětem dědictví.
V případě povinného, tedy škůdce (dlužníka), jenž usmrtil primární oběť či jí
způsobil zvlášť závažné ublížení na zdraví podle § 2959 obč. zák., je situace poněkud odlišná. Škůdcova povinnost vůči sekundárním obětem ve smyslu ustanovení §
2009 odst. 1 obč. zák. jeho smrtí nezanikne, ledaže splnění tohoto závazku mělo být
provedeno jím osobně. Ustanovení § 2959 obč. zák. sice vyžaduje odčinění duševních útrap výlučně škůdcem, avšak povaha nároku na náhradu nemajetkové újmy,
resp. majetkový předmět jejího plnění nikterak nebrání v odčinění duševního utrpení.
Je zcela patrné, že v dané situaci morální satisfakci učiněno zadost nebude, neboť
tato je výlučně spjata s osobou povinného, ačkoliv podle mého názoru toto
zdvořilostní gesto mohou učinit nejbližší příbuzní škůdce, zejména rodiče či sourozenci, o to více se pak jeví potřeba zvýšení relutární náhrady, při absenci jiných
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kompenzačních nástrojů (trestněprávní sankce i morální kompenzace), která v návaznosti na ustanovení § 1475 odst. 2 obč. zák. spadá do škůdcovy pozůstalosti jako
závazek. Obdobně i v tomto případě musí být splněny dvě podmínky, a sice uznání
dluhu škůdcem či uplatnění věřitelem jeho práva u orgánu veřejné moci ve smyslu
dikce předmětného ustanovení. Dlužno připomenout ještě další podmínku, bez níž by
k přechodu povinnosti na škůdcova dědice nedošlo, a tou je výhrada soupisu pozůstalosti či odmítnutí dědictví. Uplatní-li ji právní nástupci povinného, právo sekundární oběti na odčinění duševních útrap zaniká bez dalšího.184

185

Nový občanský

zákoník zavedl ve prospěch věřitele, v případě úmrtí jeho dlužníka, šesti-měsíční
lhůtu, která počne běžet ode dne, kdy bylo dědici potvrzeno nabytí dědictví, aby jeho
právo v důsledku zdlouhavého dědického řízení nepodlehlo promlčení. I kdyby dlužník zemřel jeden den před uplynutím promlčecí doby, jeho věřiteli se prodlužuje promlčecí lhůta o dalších 6 měsíců ode dne, v němž došlo k potvrzení nabytí dědictví
jeho dědici.186
Klíčový význam v této úpravě má speciální intertemporální ustanovení § 3069
obč. zák., které říká, že otázky dědictví jsou upraveny právem platným v den smrti
zůstavitele. To znamená, že bylo-li sekundární obětí její právo na náhradu nemajetkové újmy v podobě duševních útrap vzniklé za účinností předchozího občanského
zákoníku uplatněno u soudu a její smrt nastala po nabytí účinností nového občanského zákoníku, přechází toto právo na právní nástupce této sekundární oběti. Nezbytnými předpoklady pro úspěšný přechod práv jsou tedy uplatnění práva na náhradu újmy u soudu a smrt sekundární oběti nastalá po 1. lednu 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Obdobné platí i pro škůdce, proti němuž byla vznesena
žaloba, tedy bylo uplatněno věřitelovo právo na náhradu nemajetkové újmy u soudu
a po nabytí účinnosti nové právní úpravy škůdce (povinný) zemřel. Jeho povinnost
vůči sekundární oběti za těchto okolností nezaniká a stává se tak v intencích ustanovení § 1475 odst. 2 obč. zák. vztažmo k přechodnému ustanovení § 3069 obč. zák.
předmětem dědictví. Jedná se tak o princip nepravé retroaktivity, dle něhož je možné
použít na právní vztah vzniklý za účinností předchozí právní úpravy regulaci nově
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přijatou a účinnou.187 Výše uvedené platí i pro náhradu nemajetkové újmy v podobě
bolestného a ztížení společenského uplatnění.188
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KAPITOLA V. ANALÝZA INSTITUTU REFLEXNÍ ÚJMY V
POLSKÉM PRÁVU

5. 1. Právní vývoj od roku 1934
Právo sekundárních obětí na náhradu nemajetkové újmy spočívající v psychických útrapách vzešlých v důsledku úmrtí osoby blízké, resp. nejbližšího člena
rodiny sahá v polské právní úpravě až do 1. července 1934, kdy nabyl účinnosti tzv.
Kodeks zobowiązań (tehdejší polský občanský zákoník). Tento zákoník byl poněkud
převratný, neboť převzal celou řadu právních institutů z Napoleonova občanského
zákoníku (Code Civil), ABGB, BGB, ZGB a z francouzsko-italského kodexu závazků
z let 1927-1931. Na území Polska setrval v účinnosti do 31. prosince 1964, kdy byl
nahrazen od 1. ledna 1965 Kodeksem cywilnym (Občanským zákoníkem).189 Právo
na náhradu nemajetkové újmy nejbližších členů rodiny zemřelého bylo zakotveno v
článku 166 k. z., jehož znění je následující: ,,V případě úmrtí poškozeného v důsledku poškození těla nebo poruchy zdraví, soud může přiznat nejbližším členům rodiny
zemřelého nebo s jejich svolením určité instituci přiměřenou peněžní částku jako zadostiučinění za vytrpěnou morální újmu.” Určitou inspirací tohoto institutu byla také
francouzská judikatura. Zprvu toto ustanovení nebudilo žádné pochybností, bylo
obecně přijato, že předmětem vzniklé újmy jsou duševní útrapy vyvolané ztrátou
osoby blízké a soudy tak přiznávaly sekundárním obětem značné peněžité plnění.
Přelom pak nastal v roce 1951 s přijetím usnesení Nejvyššího soudu, který vyřkl, že
přiznání náhrady za nemajetkovou újmu nejbližším členům rodiny je v rozporu s
právními principy společenské koexistence (zřejmě se jedná o dobré mravy). Tato
striktní a přísná právní zásada byla však pod nátlakem kritiky s odstupem času rozvolněna. Plénum Nejvyššího soudu v návaznosti na tuto kritiku v roce 1957 vydalo
usnesení, v němž bylo konstatováno, že nárok sekundárních obětí na náhradu nemajetkové újmy nemůže být přiznán toliko tehdy, spočívá-li tato v utrpení způsobeném ztrátou nejbližší osoby, zatímco není současně spojena i se zhoršením životní
situace oprávněného. Toto znamenalo, že přiznání zadostiučinění bylo v určitých
případech přípustné. Přijaté usnesení akceptovalo smíšený charakter zadostiučinění
189
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zahrnujícího souběžně prvky majetkové, jakož i nemajetkové. Ve většině případů se
ale jednalo o škody převážně majetkové povahy.190

5. 2. Novelizace Kodeksu cywilnego v roce 1964

V následujících letech v průběhu kodifikačních prací převládl postoj, že není
namístě ponechat v platnosti článek přiznávající zadostiučinění nejbližším členům
rodiny zemřelého. Toto přesvědčení bylo podpořeno argumenty převzatými z německého a rakouského práva, které takovou formu zadostiučinění nepředpokládaly,
a rozhodujícím faktorem bylo zakořenění zásady v povědomí společnosti, že smrt
nejbližšího člena rodiny nemůže být zdrojem peněžitých výhod. Zcela odůvodněnou
se jeví teze, že peněžní suma není správným prostředkem pro otření slz nejbližších
členů rodiny zemřelého odvolávajících se ve skutečnosti na újmu způsobenou jiné
osobě. Panovala však obecná shoda na tom, že je potřeba přijmout ustanovení o
odškodnění nejbližších členů rodiny zemřelého za účelem náhrady různých škod majetkové povahy, obtížně uchopitelných a vyčíslitelných. Byl tedy přijat s velkou satisfakcí v roce 1964 Kodeks cywilny (občanský zákoník), který nabyl účinnosti dne 1.
ledna 1965 a v jeho rámci souladný s judikaturou a obecným přesvědčením článek
446 § 3 k. c, jenž zavedl významné změny oproti předchozí právní úpravě. Článek
446 § 3 k.c. hovoří výslovně o odškodnění a nikoliv o zadostiučinění, a dále zakotvuje formulaci značného zhoršení životní situace. V průběhu následujících několika let
prošel institut náhrady škody sekundárních obětí podle článku 446 § 3 k. c. jistým
vývojem, který byl silně ovlivněn judikaturou obecných soudů a jejich poněkud extenzivním výkladem uvedeného ustanovení, jež bylo primárně zaměřeno na odškodnění
ryze majetkové povahy osob pozůstalých. Jedná se o široce pojaté škody majetkového charakteru, nezohledněné při stanovení peněžitého důchodu podle článku 446
§ 2 k.c., které jsou často těžce uchopitelné a dosti složité pro určení jejich výše. Do
této kategorie typicky patří situace rodičů, kteří s ohledem na svůj věk i zemřelého
dítěte mohli počítat s jeho pomocí v blízké budoucnosti nebo majetková škoda vzniklá vdově, jež bude mít bezpočet obtíží v souvislosti s nalezením vhodného zaměst-
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nání, zvláště když za života svého manžela nikde nepracovala. Vzniklá škoda je v
uvedených případech vskutku nesnadno uchopitelná.191
Nicméně v důsledku absence jiného přiléhavějšího ustanovení, které by v sobě zahrnovalo nemateriální prvek v podobě citových a psychických útrap vzniklých v
souvislosti se smrtí osoby blízké, obecné soudy až do roku 1996 rozšířily výklad
uvedeného ustanovení, následkem čehož docházelo k přiznávání vyšší částky odškodnění. Toto ustanovení říká: ,,Soud může nadto přiznat nejbližším členům rodiny
zemřelého přiměřené odškodnění, jestliže v důsledku jeho úmrti došlo ke značnému
zhoršení jejich životní situace.” Klíčem k širší interpretaci onoho ustanovení a následného navyšování odškodnění byl termín značné zhoršení životní situace. Ačkoliv
v daném ustanovení není explicitně vyjádřen podklad pro přiznání náhrady za psychickou bolest, ustálená soudní praxe však implicitně na jeho podkladě dovozovala
zcela legitimní důvod pro zohlednění vážných psychických a duševních útrap, např. v
důsledku úmrti životního partnera (hlavního živitele rodiny) či ztráty matky dítěte a z
toho vzešlého pocitu osamocenosti, omezení životní aktivity a urychlení vzniku různých nemocí a neduhů a přistoupila tak k adekvátnímu (přiměřenému) navyšování
odškodnění, čímž přiznala řečenému ustanovení smíšený charakter. Uvedené nežádoucí účinky zajisté vedou ke zhoršení životní situace a lze je tak subsumovat pod
dané ustanovení.192
Zhoršení životní situace spočívá nejen v zásahu do materiální sféry, ale také
ve ztrátě možnosti zlepšit své životní podmínky. Mohou vznikat také škody imateriální povahy, přičemž musí tyto nadále zapadat do rozsahu pojmu zhoršení životní situace, např. starší bratr v důsledku úmrtí svého otce je nucen opustit vysokou školu a
začít někde těžce manuálně pracovat, aby se dokázal postarat o svého mladšího
bratra, ačkoliv odměna za tuto těžkou práci není nižší než ta, kterou by získal v jiné
práci po řádném ukončení vysoké školy nebo starší sestra své mladší sestry po smrti
jejich matky se musí vzdát své prestižní pracovní pozice a začít se starat o domácnost. V uvedených případech dochází k objektivnímu zhoršení životní situace sekundární oběti, přičemž tato osoba nemusí nutně zaznamenat žádnou materiální ztrátu.
Jinými slovy ke zhoršení životní situace předpokládané ustanovením 446 § 3 k.c.
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dochází jednak tehdy, pokud škody vzniklé v důsledku úmrtí osoby blízké jsou materiálního rázu a současně překračují rámec odškodnění přiznaného na základě ustanovení 446 § 1 (zde se jedná o náhradu nákladů souvisejících s léčením a pohřbem,
obdoba našeho § 2960 a § 2961 obč. zák.) a ustanovení 446 § 2 (tento paragraf
(odstavec) zakotvuje povinnost škůdce hradit peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, opět tedy obdoba našeho § 2966 odst. 1 a 2 obč. zák.) a jednak tehdy,
pokud škoda tento materiální charakter nemá, avšak spočívá v objektivním zhoršení
životní pozice sekundární oběti ve vnějším světě. Je možná poněkud zavádějící pojem odškodnění, jež zprvu implikuje náhradu za porušení statků materiální povahy,
nicméně zároveň formulace tohoto ustanovení (446 § 3 k.c.) nikterak nebrání jeho
aplikaci na náhradu nemateriální škody spočívající v objektivním zhoršení životní
pozice ve vnějším světě. Takto široce pojatému soudnímu výkladu svědčí také použitý přívlastek ,,stosowne odszkodowanie” (přiměřené odškodnění), tedy nikoliv odškodnění vůbec, ale právě přiměřené odškodnění, z čehož se dá usuzovat, že se
jedná o kompenzaci škody, již nelze v zásadě nebo bez značných obtíží kvantifikovat. 193
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Za zmínku na pozadí vývoje tohoto institutu stojí i usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 26. října 1970, které stanoví postup pro určení základního předpokladu
pro přiznání odškodnění. Soud je povinen za účelem přesvědčení se o odůvodněnosti nároku na náhradu škody zjistit, jaká byla životní situace rodiny zemřelého před
jeho smrtí. Následně se musí zabývat tím, nakolik se situace v důsledku neblahé
události změnila, resp. zhoršila a zjistí-li, že v daném případě došlo ke značnému
zhoršení životní situace, může pak přiznat nejbližším členům rodiny přiměřené odškodnění. Dalším pomocným kritériem při určování výše přiměřeného odškodnění je
kvalita vztahu mezi domáhajícím se náhrady a zemřelým. Vždy mají přednost nezletilé děti a manžel, odškodnění je v těchto případech zpravidla vyšší než u jiných
oprávněných, dále stupeň blízkosti a náklonnosti k zemřelému a celá řada různých
prvků týkajících se značného zhoršení životní situace. Soudní praxe se při určování
výše náhrady striktně drží zásady, že odškodnění má být přiměřené. Přitom je potřeba dbát na dodržování určitých limitů, které odpovídají aktuálním ekonomickým pod-
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mínkám a průměrné životní úrovni společnosti. Výše přiznaného odškodnění by tak
neměla být zdrojem obohacení. Judikatura se však držela těchto premis a přiznané
peněžní částky byly dosti skromné. Nicméně jakákoliv komparace výše přisouzených
peněžních částek je poněkud zavádějící, neboť hodnota peněz v průběhu zmíněných
desetiletí dosti fluktuovala.195
Přiznání peněžní částky z titulu náhrady škody má fakultativní charakter.
Vznesený nárok sekundární oběti i přes splnění veškerých zákonných předpokladů
nemusí být soudem přiznán. Zamítnutí nároku lze odůvodnit dobrým materiálním zajištěním oprávněného, kde vyvstává pochybnost, zda ve skutečnosti došlo ke značnému zhoršení životní situace.
Jinými slovy lze shrnout, že článek 446 § 3 k.c. má specifický charakter široce
pojaté majetkové, materiální škody vyvolané smrtí nejbližšího člena rodiny, která je
častokrát obtížně kvantifikovatelná, a kterou nelze nahradit na základě článku 446 §
2 k.c. a náhrada nemajetkové újmy spočívá pouze v přiměřeném navýšení odškodnění přiznaného na základě extenzivního výkladu tohoto článku, skrze zavedenou v
něm formulaci - značné zhoršení životní situace.196

5. 2. 1. Osoby oprávněné k přiznání náhrady

Nárok na náhradu škody dle ustanovení 446 § 3 přísluší nejbližším členům
rodiny zemřelého. V prvé řadě se jedná o soby, které byly do určité míry závislé na
zemřelém, tedy malé nesamostatné děti a manžel, kteří sdíleli se zemřelým společnou domácnost. Relevantním faktorem pro určení toho, kdo je nejbližším členem rodiny zemřelého však byl faktický stav vzájemných vztahů mezi zemřelým a těmito
osobami, avšak konečné rozhodnutí o tom, kdo je nejbližším členem rodiny zemřelého v tom kterém případě, přísluší výlučně soudu. Jestliže nemanželské dítě bylo vychováváno svými prarodiči, ačkoliv jeho vlastní matka hradila řádně výživné, nic nestojí v cestě tomu, aby dítěti bylo v důsledku úmrti jednoho z prarodičů přisouzeno
odškodnění dle ustanovení 446 § 3 k.c., zhoršila-li se jeho životní situace. V uvede195
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ném případě rozhodujícím aspektem pro přiznání náhrady není toliko příbuzenství
mezi dotčenými osobami, ale právě stupeň citové blízkosti, který je předmětem
zkoumání soudu v tom kterém případě. Na základě konkrétních okolností daného
případu je možné za nejbližšího člena rodiny považovat třeba i macechu či nevlastního syna. A právě těmto nejbližším členům rodiny zemřelého, kteří záměrně nejsou
pojmenování slovem poškození, právě pro účely přerušení příčinné souvislosti a pro
rozlišení jednotlivých nároků svědčících na jedné straně přímo poškozeným a na
straně druhé nejbližším členům rodiny zemřelého (přímo poškozeného), kdy tito mají
zákonodárcem přiznány vlastní nároky dle 446 § 2 a 3 k.c., přísluší přiměřené odškodnění, jestliže v důsledku úmrtí přímo poškozeného se zhoršila jejich životní situace. Je potřeba také uvést, že článek 446 § 3 k.c. plní dvojí funkci. Žalobu na náhradu škody mohou vznést i osoby, které nejsou oprávněny domáhat se peněžitého důchodu podle článku 446 § 2 k.c. V praxi je tato druhá funkce, kterou je možné
pokládat za doplňující, důležitější. Soud díky ní tak může přiznat oprávněnému peněžitou náhradu za majetkové ztráty a vyrovnat promarněné výhody, se kterými nepočítá článek 446 § 2 k.c.197
Je-li sekundárních obětí více, má každá z nich nárok na přiznání odškodnění
podle ustanovení 446 § 3, nezávisle na ostatních. Tento nárok je zcela samostatným
a není odvozován od nároků přímo poškozeného. Nutno ale na tomto místě poznamenat, že přešly-li v rámci dědického řízení nároky z titulu nemajetkové újmy (typicky
ublížení na zdraví) po splnění zákonných podmínek zakotvených v ustanovení 445
k.c. na nejbližšího člena rodiny, tedy toho, kdo se domáhá odškodnění podle ustanovení 446 § 3, soud je povinen vzít tuto skutečnost na zřetel při přiznávání odškodnění
z titulu značného zhoršení životní situace. Je-li přiznané zadostiučinění podle ustanovení 445 k.c., které přešlo na sekundární oběť v rámci dědického řízení vyšší než
odškodnění, které by příslušelo sekundární obětí podle ustanovení 446 § 3, nebude
odškodnění přiznáno a dojde k zamítnutí žaloby.198
Článek 445 § 1 k.c však není namístě ponechat bez povšimnutí, neboť v některých případech stanovil podklad pro přiznání peněžitého zadostiučinění poškozenému, který doznal psychický šok v důsledku úmrtí jemu blízké osoby způsobené
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protiprávním jednáním škůdce, jenž vyústil u něho v poruchu zdraví kvalifikovanou
jako psychická nemoc. V této souvislosti osoba blízká, resp. pozůstalý nemůže být
považován za osobu nepřímo poškozenou, neboť v intencích ustanovení článku 445
§ 1 k.c., se tato stala obětí primární, v důsledku újmy na zdraví a přísluší jí tedy zadostiučinění přiznané na podkladě článku 445 § 1 k.c.199 Odvolací soud podtrhl, že
pro stanovení příčinné souvislosti mezi psychickým šokem, který doznala nejbližší
osoba zemřelého, a vznikem psychické nemoci se nepožaduje, aby tato osoba byla
přímým svědkem incidentu, v němž došlo k úmrtí osoby jí blízké.200

5. 2. 2. Rozsah odškodnění

Rozsah přiznávaného odškodnění je limitován toliko nároky vyplývajícími z
ustanovení 446 § 2 a § 3 k.c., tedy nikoliv všemi nároky, jež předpokládá obecné
ustanovení § 415 k.c., které říká: ,,Kdo z vlastní viny způsobil jinému škodu, je povinen ji nahradit.” Z uvedeného plyne závěr, že do rozsahu odškodnění přiznávaného
na základě ustanovení 446 § 3 k.c., v důsledku značného zhoršení životní situace
nejbližších členů rodiny zemřelého, nespadají veškeré majetkové škody, jež jsou v
příčinné souvislosti se smrtí poškozeného. Nejbližší člen rodiny zemřelého se tedy
nemůže domáhat náhrady těchto škod na základě ustanovení 446 § 3 k.c. I přestože
škůdce nahradil škodu předpokládanou ustanovením 446 § 2 k.c., není nadále zbaven povinnosti nahradit nejbližším členům rodiny zemřelého přiměřené odškodnění
předvídané ustanovením 446 § 3 k.c. Obecně platí, že v případech určování výše
náhrady škody nesehrává žádnou roli míra zavinění škůdce. Avšak specifičnost nároku na náhradu škody svědčícího nejbližším členům rodiny zemřelého na základě
ustanovení 446 § 3 k.c. vede k přesvědčení, že míra zavinění škůdce jistým způsobem ovlivňuje výši odškodnění.201
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5. 2. 3. Přechod nároku na dědice

Nárok na náhradu škody z titulu ustanovení 446 § 3 k.c. přechází na dědice
oprávněného. Nejvyšší soud judikoval, že nárok na náhradu škody dle článku 446 §
3 k.c. nesouvisí úzce s oprávněnou osobou. Nárok proto přechází na dědice podle
obecných zásad dědického práva a pouze v tom rozsahu, který odpovídá škodě
vzniklé ke dni smrti oprávněného. Z tohoto pohledu nemá žádný význam skutečnost,
zda řízení o nároku na náhradu škody bylo zahájeno za života oprávněného, který
zemřel v jeho průběhu. Dědicové mohou vznést samostatnou žalobu.202

5. 2. 4. Právo na reflexní újmu vzniklou nenarozenému dítěti

Judikatura Nejvyššího soudu předurčila ochranu práv dítěte ve vztahu ke škodám, které doznalo před svým narozením. Na základě mnohaleté soudní praxe bylo
přijato dne 7. ledna 1993 ustanovení 446(1) k.c., které říká: ,,Od momentu narození
dítě se může domáhat náhrady škody vzniklé před jeho narozením.” V oné judikatuře
byl dlouhodobě zakotven názor, že byla-li v průběhu prenatálního vývoje dítěte jemu
způsobena újma ve formě poškození těla nebo přišel o svého poskytovatele výživy,
přísluší mu civilněprávní nároky na náhradu škody vůči osobě zodpovědné za tyto
škody současně ve formě peněžitého důchodu na základě ustanovením 444 § 2 k.c.
(Jestliže poškozený ztratil celkově nebo částečně způsobilost vykonávat práci nebo
zvýšily-li se jeho potřeby nebo vznikla-li překážka lepší budoucnosti, může žádat po
škůdci náhradu v podobě peněžitého důchodu.), další nároky na základě ustanovení
446 § 2 k.c., jakož i zadostiučinění podle ustanovením 445 § 1 k.c. (Soud může přiznat poškozenému příslušnou částku z titulu peněžitého zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu.) a v neposlední řadě také odškodnění podle ustanovení 446
§ 3 k.c., ačkoliv do doby přijetí ustanovení 446(1) k.c. v roce 1993 neexistovalo žádné jiné ustanovení, které by předpokládalo přiznání výše zmíněných nároků dítěti, jež
bylo narozeno po oné neblahé události.203
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Přelomový moment nastal dne 23. srpna 1996 roku s přijetím zákona, jež
změnil dosavadní znění článku 448 k.c. na následující: ,,V případě zásahu do osobnostního práva soud může přiznat tomu, jehož osobnostní právo bylo porušeno, příslušnou peněžní částku z titulu zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu
nebo na jeho žádost přisoudit příslušnou peněžní částku na obecně prospěšný účel,
jež sám určí, a to nezávisle na jiných prostředcích potřebných pro zahlazení účinků
zásahu. Článek 445 § 3 (Nárok na přiznání zadostiučinění přechází na dědice jedině
tehdy, pokud byl písemně uznán, anebo pokud byl uplatněn u soudu za života
poškozeného) se použije.”204
Toto ustanovení rozšířilo okruh nároků předpokládaných již článkem 445 § 1
k.c. o nároky plynoucí z porušení osobnostních práv, jež jsou vymezeny v článku 23
a 24 k.c. a je zaměřeno především na přímo poškozené osoby. Pokud tyto svým zraněním podlehly, jejich nárok na přiznání peněžního zadostiučinění mohl v rámci dědického řízení po splnění v něm uvedených zákonných předpokladů přejít v souladu
s článkem 445 § 3 k.c. na pozůstalé. Nicméně o sekundárních obětech v něm není
explicitně zmínka. Odborná literatura se také nevyjadřuje v souvislosti s přiznáváním
peněžitého zadostiučinění na základě článku 448 k.c. o nepřímo poškozených. Doktrína tehdy silně zastávala názor, že právní úprava nemůže zavdávat důvod pro obohacování se na lidském neštěstí. Sekundární oběti se tak nadále domáhaly toliko
odškodnění přiznávaného na základě článku 446 § 3 k.c. a jen v souvislosti se značným zhoršením životní situace. Náhrada nemajetkové újmy v podobě psychických
bolestí se zdála býti zcela vyloučena. Článek 448 k.c., jak jsem již poznamenal, přiznával práva výlučně osobám bezprostředně poškozeným na osobnostních právech
zakotvených v článku 23 a 24 k.c., jež jsou tvořeny demonstrativním výčtem, jejich
okruh je ale neuzavřen. Krok kupředu, ovšem až s čtrnáctiletým opožděním, neboť
článek 448 k.c. byl účinný již od roku 1996, učinil až Nejvyšší soud, který z citovaného ustanovení dovodil možnost přiznat nepřímo poškozeným, tedy nejbližším členům
rodiny zemřelého, přiměřené peněžní zadostiučinění, a to v důsledku zásahu do
osobnostního práva svědčícího sekundární oběti v podobě přerušení rodinných vztahů s osobu blízkou. Významným v této věci jsou jeho usnesení, která byla reakcí na
předběžné otázky nižších obecných soudů, např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne
22. října 2010 III CZP 76/2010, jež konstatuje, že nejbližší člen rodiny zemřelého má
204
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nárok na základě článku 448 k.c., vztažmo k článku 24 § 1 k.c. na přiznání
peněžního zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu v případě, kdy smrt
nastala v důsledku deliktu, který byl spáchán přede dnem 3. srpna 2008, tedy od
roku 1996 do roku 2008. Rok 2008 je opět velmi klíčový pro náhradu nemajetkové
újmy sekundárních obětí a bude o něm pojednáno v následujících odstavcích. Nižší
obecné soudy pak na základě těchto usnesení Nejvyššího soudu přiznávaly osobám
domáhajícím se náhrady nemajetkové újmy spočívající v porušení jejich osobnostních práv, a sice práva na soukromí a rodinný život, peněžní zadostiučinění, jež mělo
být adekvátní kompenzací za vytrpěné psychické a duševní útrapy. I přestože se nepřímo poškození domáhali, po novele článku 446 v roce 2008, jíž byl do něho vložen
§ 4, na jeho podkladě peněžitého zadostiučinění za psychické bolesti, jež nastaly
před jeho účinností v roce 2008, soudy vlivem usnesení Nejvyššího soudu jim přiznávaly peněžité plnění z titulu prožitých psychických strastí a bolestí právě na základě článku 448 k.c. ve spojení s článkem 24 k.c., neboť bylo zasaženo do jejich
rodinného života, jakožto zákonem i ústavou chráněného osobnostního práva.205

5. 3. Kombinace postupu podle čl. 448 k.c. a čl. 446 § 4 k.c.
Jak jsem již shora nastínil, nebylo v polském právu jednoduché domoci se
náhrady nemajetkové újmy, jež vznikla nepřímo poškozeným. V legislativě podpořené doktrínou zvítězila tendence odškodnit ryze majetkovou škodu utrpěnou sekundárními oběťmi, tedy nejbližšími členy rodiny zemřelého, související se značným
zhoršením jejich životní situace, která byla nesnadno uchopitelná, natož pak vyčíslitelná. Soudy ale svým širokým výkladem zohlednily celou řadu faktorů spadajících do
rozsahu pojmu značného zhoršení životní situace a přiměřeně navyšovaly náhradu
za škodu dle článku 446 § 3 k.c., již nesli nepřímo poškození. Tato škoda byla
nicméně ryze majetkového charakteru. V roce 1996 byl novelizován článek 448 k.c.,
který předvídal přiznání peněžitého zadostiučinění za nemajetkovou újmu, avšak byl
zprvu zacílen na přímo poškozené. Nebyla tehdy ještě vůle přiznat zadostiučinění i
nepřímo poškozeným, byť systematickým výkladem článku 448 s článkem 23 a 24
k.c. by jejich právo dovozeno být mohlo. Osvícený pohled na danou věc přinesl te205
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prve Nejvyšší soud, který na základě předběžné otázky soudů nižších instancí ve
svém převratném usnesení ze dne 22. října 2010, o němž byla řeč výše, dovodil ze
zmíněných článků právo na peněžní zadostiučinění pro sekundární oběti. Těmto nepřímým obětem bylo v léta táhnoucích se sporech, započatých přede dnem 3. srpna
2008, přiznáno zadostiučinění z titulu psychických útrap vyvstalých ze zpřetrhání
nejbližších rodinných vazeb na základě článku 448 k.c., i přestože svůj nárok o tento
článek neopřely, ale naopak se dovolávaly článku 446 § 4 k.c., který nabyl účinnosti
3. srpna 2008, což soudy nemohly uznat, neboť by postupovaly v rozporu se zásadou zákazu retroaktivity. Konečně v roce 2008 vývoj nemajetkové újmy vzniklé
sekundárním obětem dosáhl kulminačního bodu a odstranil tak všechny nejasnosti
pramenící z dosavadní úpravy práv nepřímých obětí. Přijatou novelou dne 3. srpna
2008 byl vložen § 4. do článku 446 k.c., který již explicitně a bez jakýchkoliv pochybností pro odbornou veřejnost, soudy i adresáty zakotvil právo na peněžní zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou nejbližším členům rodiny zemřelého. Před přijetím § 4 článku 446 k.c., tedy před 3. srpnem 2008, od roku 1996, se postupovalo
podle článku 448 k.c. ve spojení s článkem 23 a 24 k.c. a od 3. srpna 2008 se postupuje podle článku 446 § 4 k.c., nicméně článek 448 k.c. se aplikuje nadále pro odčinění duševních útrap v důsledku úmrti nejbližší osoby, jež postihly sekundární oběti,
výlučně ale ve vztahu k zásahu do jiných osobnostních práv přiznaných článkem 23
a 24 než práva na rodinný život. To zůstává v působnosti článku 446 § 4 k.c.206
Vyvstává nyní otázka, za jakým účelem byl přijat článek 446 § 4 k.c., když náležitou ochranu osobnostních práv sekundárních obětí a nejenom těch, poskytoval již
účinný a judikaturou vyložený článek 448 k.c.?
Je potřeba si předně uvědomit, že článek 446 § 4 k.c. byl přijat v roce 2008,
tedy ještě před vydáním řečeného usnesení Nejvyššího soudu (z roku 2010), ve kterém vysvětluje funkci článku 448 k.c. ve vztahu k sekundárním obětem. Zavedení
článku 446 § 4 k.c. nebylo pouze výrazem zákonodárcovy vůle jaksi legislativně stvrdit přípustnost domáhání se peněžitého zadostiučinění na bázi relevantních ustanovení účinných před přijetím předmětného článku, nýbrž hodlal zavést změnu obecného pravidla vyplývajícího z článku 448 k.c. prostřednictvím zúžení okruhu osob
oprávněných k náhradě. Rozsah potenciálně dotčených osob je v článku 448 k.c.
neomezený, a proto by se mohl skutečně každý domáhat přiznání zadostiučinění,
206
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zatímco článek 446 § 4 k.c. je speciálním vůči článku 448 k.c. a vztahuje se tak výlučně na nejbližší členy rodiny.207 Nadto usnadňuje jeho adresátům cestu k domožení se požadovaného plnění, neboť umožňuje jeho přiznání bez splnění jakýchkoliv
jiných, než pouze v něm uvedených, předpokladů. Bez pochyby také přispívá k podpoře výkladu článku 446 § 3 k.c. jako ustanovení, jehož účelem je ochrana ryze majetkových práv. 208 Pro úplnost považuji za vhodné dodat, že žádný z těchto dvou
ustanovení, tedy čl. 446 § 4 k.c. a 448 k.c. nemá za cíl navyšovat částku
přiznávaného zadostiučinění, tzn. nárok přiznaný na základě ustanovení 448 k.c. ve
spojení s článkem 24 k.c. není automaticky snižován, pokud oprávněnému je přiznán
i nárok podle článku 446 § 4 k.c. Pro výši přiznaného zadostiučinění v obou těchto
případech je rozhodující druh zasaženého osobnostního práva a rovněž i povaha,
stupeň závažnosti a doba trvání negativních prožitků ze způsobené újmy.209 Zákonodárce v této věci nikterak nezakotvil žádná kritéria, dle kterých by se soud mohl řídit
při určování výše zadostiučinění. Lze říci, že takto učinil zcela se záměrem ponechat
soudu prostor pro uvážení, neboť si je vědom, že každý případ vychází ze zcela jiných okolností a bylo by vskutku nespravedlivé přiznávat totožné zadostiučinění ve
dvou rozdílných kauzách.210 Každý případ je potřeba analyzovat individuálně, s ohledem na veškeré jeho okolnosti, přičemž hodnocení má být opřeno o objektivní kritéria a nikoliv o výlučně subjektivní pocity nepřímo poškozeného.211 Na druhou stranu
judikatura zdůrazňuje, že ve sporech o přiznání zadostiučinění na základě článku
446 § 4 k.c. individuální přístup co do míry způsobené újmy a s tím související výše
zadostiučinění má jistá omezení. V případech, v nichž stupeň blízkosti oprávněné
osoby vůči zemřelému je identický, věk oprávněného obdobný, obdobná intenzita
vztahu mezi oprávněným a zemřelým, podobný rozsah prožívaných bolestí a utrpení,
podobná míra negativního vlivu smrti zemřelého na život oprávněného, přiznávané
peněžní částky z titulu zadostiučinění za způsobenou újmu v důsledku úmrtí nejbližší
osoby mají být obdobné.212 Obecně řečeno, soudy jsou povinny v rámci možnosti
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jednotně posuzovat obdobné případy.213 214 215 Tento postoj pomůže vyloučit případné stížnosti oprávněných ohledně libovůle a náhodného rozhodování jednotlivých
soudů při určování výše zadostiučinění. Je potřeba také vzít v úvahu, v jakém časovém intervalu od oné tragické události se poškozený obrátil na soud se svým
nárokem. Zcela zřejmým se jeví fakt, že s plynutím času dochází k postupnému
oslabování negativních pocitů a současně ke zlepšování zdravotní kondice pozůstalých.
V odborné literatuře a soudní praxi se ustálil názor, že zadostiučinění je nárokem ryze nemajetkové povahy, jehož účelem je kompenzace doznané újmy, a proto
nemá vést k vyrovnání ztrát způsobených členům nejbližší rodiny zemřelého, ale
jejím cílem je pomoci přizpůsobit se nově vzniklé situaci. 216 Má taktéž přispět ke
zmírnění utrpení vyvolaného ztrátou osoby blízké. Jednotlivými faktory, které mají
přímý vliv na výši zmíněného plnění, jsou: dramatičnost prožitků osob blízkých zemřelého, pocit osamocenosti, morální utrpení a psychický šok vyvolaný smrtí nejbližší osoby, úloha, role, funkce, již plnil zemřelý, povaha a druh poruchy ve správném
fungování pozůstalých členů rodiny, míra, v jaké pozůstalí budou schopni najít se v
nové realitě a nakolik budou s to přijmout současný stav, vyhledání odborné pomoci
v těžkých chvílích, proces léčení doznaného traumatu, jehož účelem je obnovení rodinné struktury a navrácení významu každému z jeho členů.217
Další nezbytnou okolností, kterou soud při svém rozhodování bere v úvahu, je
faktické uspořádání vztahů mezi příslušnými osobami a nikoliv jejich příbuzenství.
Navzdory dikci článku 446 § 4 k.c., který hovoří o přiznání zadostiučinění toliko nejbližším členům rodiny, přednost má, jak jsem v předchozí větě poznamenal, právě
faktické uspořádání vztahů mezi dotčenými osobami a nikoliv formální pořadí příbuzenství. Soud je tedy povinen zjistit, zda existovalo silné a pozitivní emocionální pouto mezi zemřelým a pozůstalým, byť tento není v příbuzenském vztahu se zemřelým.218 Takto pojatý vztah náleží do množiny osobnostních práv, chápaných nejen v
213
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subjektivní rovině jako ,,nemajetková hodnota související s lidskou osobností, obecně uznávaná v dané společnosti” (definice S. Grzybowskiego), ale rovněž v rovině
objektivní jako ,,hodnota obsahující fyzickou a psychickou integritu člověka, jeho
osobitost, důstojnost a postavení ve společnosti, co stanoví předpoklad pro
seberealizaci lidského jedince” (definice Z. Radwańskiego).219 Právo na rodinný život
je také chráněno na ústavní úrovni článkem 18 a 71 Konstytucji.220
Následně od kvality daného vztahu se odvíjí výše zadostiučinění. Soud zpravidla zkoumá povahu vztahu mezi pozůstalým a zemřelým v době před inkriminovanou událostí, pozitivní rodinné poměry, věk pozůstalého, stupeň závažnosti a dobu
trvání negativních zážitků, zkušeností nepřímo poškozeného a v neposlední řadě
také duševní strasti, jež mohou vyústit v psychické deprese a zapříčinit tak vznik
újmy na zdraví a potíže s každodenním fungováním nepřímé oběti. V judikatuře a v
odborné literatuře, v zásadě shodně, panuje přesvědčení, že smrt osoby blízké způsobuje zásah do osobnostního práva osoby emočně závislé na zemřelém. Je potřeba ale říci, že nikoliv každý rodinný vztah je nutné automaticky subsumovat do katalogu osobnostních práv, nýbrž pouze takový, jehož jakékoliv vnější porušení vyvolává bolest, utrpení a rodí pocit příkoří.221 Osoba domáhající se svého nároku na podkladě ustanovení 448 k.c. je povinována prokázat existenci takového druhu vztahu, v
době před jeho porušením, který je předmětem osobnostního práva. Toto ustanovení
má ryze kompenzační funkci a spočívá v zamezení trvání zásahu, zmírnění účinků
negativních zážitků vyplývajících z porušení osobnostních práv a musí představovat
ekonomicky pociťovanou hodnotu. V této souvislosti soud při rozhodování o výši příslušné částky musí mít na zřeteli kompenzační, a nikoliv represivní charakter zadostiučinění. 222 Zadostiučinění je určitým způsobem odčinění vzniklé újmy, která by
měla být, mimo omezení vyplývající ze zásady rovnosti, posuzována v každém jednotlivém případě individuálně.223
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5. 4. Současný postup podle článku 446 § 4 k.c.
Po novelizaci provedené dne 3. srpna 2008 se v případě úmrtí osoby blízké,
již jsem definoval výše, postupuje podle ustanovení článku 446 § 4 k.c. (,,Soud může
také přiznat nejbližším členům rodiny zemřelého příslušnou částku z titulu peněžního
zadostiučinění za způsobenou újmu.”)224 Tato úprava zcela vyloučila možnost domáhat se kompenzace újmy způsobené nejbližším členům rodiny zemřelého zpřetrháním rodinných vztahů na základě článku 448 ve spojení s články 23 a 24 k.c. a rovněž článku 445 k.c. Jedná se o nemajetkovou újmu vyvolanou porušením určitého
vztahu. Do jeho rozsahu spadají rovněž duševní útrapy blízkých pozůstalých
související s okolnostmi smrti zemřelého vzniklé v důsledku fragmentace těla při tragické nehodě. Vzniklá újma by tak měla být odčiněna přiznáním odpovídající sumy
zadostiučinění, již nikoliv na základě článku 448 k.c., ale na základě článku 446 § 4
k.c. Jedná-li se o porušení jiného osobnostního práva vymezeného v článku 23 a 24
k.c., mimo práva na rodinný život, jehož následkem je smrt nejbližšího člena rodiny,
např. zásah do práva na pohřbení ostatků zemřelého, právo na exhumaci nebo uctění jeho památky, bude se nadále postupovat při uspokojování nároku pozůstalých
podle článku 448 ve spojení s články 23 a 24 k.c.225 226
Smyslem zadostiučinění upraveného v článku 446 § 4 k.c. je kompenzace
újmy, jež nastala v důsledku narušení osobnostního práva, jakým je právo na život v
rodině.
Při stanovení výše adekvátního peněžitého zadostiučinění za smrt nejbližší
osoby dle článku 446 § 4 k.c. je potřeba vzít, mimo okolností již výše uvedených, v
úvahu také průměrnou životní úroveň společnosti. Obecná životní úroveň společnosti, jako referenční prvek pro výši plnění, pomáhá v determinaci nabývacích možností
oprávněného. V zámožnější společnosti dosažení cíle zadostiučinění - kompenzace
újmy prostřednictvím použití přisouzené peněžní částky na uspokojení potřeb - je
důvodem pro přiznáni vyšších částek nežli v chudší společnosti. Nezohlednění při
stanovení výše zadostiučinění průměrné životní úrovně společnosti by mohlo vést k
224
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nadměrnému obohacování se oprávněných.227 Dalšími důvody, které Nejvyšší soud
převzal z předchozích rozhodnutí a vymezil ve svém rozhodnutí ze dne 17. dubna
2015 jsou ty, které jsem již několikrát zmínil, tedy psychický šok, psychické utrpení,
pokles životních sil, urychlení vývoje onemocnění, pocit zármutku, teskné touhy, žalu, pocit osamocenosti, ztráta podpory, rady, společnosti, neschopnost najít se v nové realitě, poruchy ve správném fungování rodiny, ztráta osobního úsilí rodičů o výchovu a zajištění dítěte, pocit osiřelosti, pocit méněcennosti vůči svým vrstevníkům,
ztráta pocitu bezpečí, zhoršení životní situace dítěte.228 Nejvyšší soud dále konstatoval, že praxe určování výše přiznávaných zadostiučinění v souvislostí se smrtí nejbližších osob se teprve vyvíjí. Na základě dosavadních rozhodnutí v dané věci výše
plnění osciluje v rozmezí od 50.000 zł do 150.000 zł a ve zcela výjimečných případech, v nichž došlo ke smrti matky malého dítěte se může vyšplhat až na částku
200.000 zł (v přepočtu na českou měnu to generuje částku od 300.000 Kč do 1 milionu korun).229 V některých případech je částka přiznaná z titulu zadostiučinění za
nemajetkovou újmu v důsledku úmrti osoby blízké na základě článku 446 § 4 k.c.
nižší, než je obecně přijato judikaturou Nejvyššího soudu. Je tomu tak z důvodu existence článku 446 § 3 k.c., který v sobě skýtá i nadále určité nemajetkové prvky v podobě značného zhoršení životní situace, jež jsou těžce uchopitelné a kvantifikovatelné a oprávněnému je tak přiznáno kromě zadostiučinění podle článku 446 § 4 k.c. i
odškodnění podle článku 446 § 3 k.c. Tyto částky se pak ve svém souhrnu vyváží dle
obecně ustálených zásad.230
Vskutku zajímavý pohled co do výše příslušných částek určených jednotlivým
osobám přineslo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2015 V CSK
493/14, v němž tento uvedl, že osobní a rodinné vztahy, které se konstituují mezi
lidmi v souvislosti s uzavřením manželství, jsou vpravdě velmi blízké, avšak vztahy
mezi dětmi a rodiči je potřeba posuzovat jako bližší. Rodič v zásadě nemůže být zastoupen jinou osobou ve své společenské roli, kterou má plnit vůči svému nezletilému dítěti a rodinný poměr mezi ním a dítětem nemůže být zničen v důsledku jiné
události nežli pouze smrti. Zatímco vztahy mezi manžely bývají ukončeny nejenom v
227

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2017 r., V CSK 448/16.
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CSK 416/11, 20 grudnia 2012 r., IV CSK 192/12, 7 marca 2014 r., IV CSK 374/13, 27 czerwca 2014 r., V CSK 445/13.
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souvislosti se smrtí některého z nich v důsledku protiprávního jednání, a za těchto
jiných okolností pak nelze vyloučit, že pozůstalý manžel naváže blízký vztah s jinou
osobou. Právě z tohoto důvodu je nezletilým dětem přiznáváno vyšší zadostiučinění
nežli pozůstalým manželům či manželkám.231 Pro přiznání jednorázového peněžitého
zadostiučinění na podkladě článku 446 § 4 k.c. je potřeba splnit v něm určené předpoklady. Musí tedy nastat smrt poškozeného, avšak jedině v důsledku poruchy zdraví či tělesných zranění. Dále bude potřeba prokázat zavinění v závislosti na tom, zda
odpovědnost je vystavěna na zásadě zavinění nebo v ostatních případech bude
škůdce odpovědný bez ohledu na své zavinění. Nezbytným předpokladem je vznik
morální újmy, do níž patří veškerá utrpení, ale na základě tohoto ustanovení nemusí
být kvalifikovány v kategoriích poruchy zdraví.232 Co se týká okruhu aktivně legitimovaných pro přiznání nároku, odkazuji na výše řečené.
Dikce článku hovoří o fakultativní povaze zadostiučinění. O tom, zda nárok
bude přiznán a v jaké výši, rozhoduje tedy výlučně soud. Na něm leží břemeno řádného odůvodnění, nikoliv v případě přiznání plnění, ale v především v případě jeho
zamítnutí.233 Podmínkou pro přiznání peněžitého zadostiučinění ve výše uvedených
případech byla vždy smrt nejbližšího člena rodiny. Teprve dne 27. března 2018 Nejvyšší soud vydal usnesení, v němž uvádí, že nalézací soud může přiznat zadostiučinění za nemajetkovou újmu nejbližším osobám poškozeného, kterému v důsledku
protiprávního jednání bylo způsobeno těžké a trvalé ublížení na zdraví.234 Dosud ještě nebylo toto usnesení nijak odůvodněno, nicméně je významným momentem v započetí nové judikatorní linie. Zadostiučinění tedy nebude přiznáváno výlučně v důsledku úmrti osoby blízké, ale také za trvalou a těžkou zdravotní indispozici blízké
osoby. Zákonným základem pro odčinění této druhé události již nebude článek 446 §
4 k.c., neboť tento je aplikován pro případy úmrti, nýbrž článek 448 k.c. ve spojení s
články 23 a 24 k.c.235
Shrnu-li výše řečené, sekundární oběti se odškodňují na základě článku 446 §
3 k.c. - jedná se o odškodnění majetkové povahy, vzniklé v důsledku materiálních
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škod souvisejících se značným zhoršením životní situace, a to do té míry, v níž nebyly uspokojeny peněžitým důchodem podle článku 446 § 1 a 2 k.c., a dále je jim
přiznáno peněžité zadostiučinění za způsobené duševní útrapy vzniklé smrtí osoby
jim blízké (nemusí se jednat o příbuzného) na podkladě článku 446 § 4 k.c., který je
účinný od 3. srpna 2008. Před tímto datem jim bylo peněžité zadostiučinění přiznáváno na základě článku 448 ve spojení s články 23 a 24 k.c., který platil od roku
1996. Do roku 1996 bylo sekundárním obětem přiznáváno pouze odškodnění dle
článku 446 § 3 k.c., které mělo smíšený charakter a zahrnovalo i nemateriální prvky v
podobě značného zhoršení životní situace, které byly stěží vypočitatelné. Lze říci, že
článek 446 § 4 k.c. je obdobou našeho ustanovení § 2959 obč. zák., s tím rozdílem,
že zadostiučinění je přiznáno sekundárním obětem pouze v důsledku úmrtí osoby
blízké, a nikoliv i v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví. Nejvyšší soud relativně nedávno, dne 27. března 2018, nicméně přijal usnesení, v němž zakotvil možnost přiznat peněžité zadostiučinění nejbližším osobám poškozeného, kterému v důsledku protiprávního jednání bylo způsobeno těžké a trvalé ublížení na zdraví. Judikatura k tomuto zatím žádná není. Výše zadostiučinění není určena legislativně. Zůstává zcela na úvaze soudu, jakou částku přizná oprávněným osobám v daném případě. Je však povinen ctít princip rovnosti, předvídatelnosti práva, průměrnou životní
úroveň společnosti, faktické vztahy mezi zemřelým a pozůstalým a celou řadu dalších okolností, které jsem shora uvedl.
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ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo provést důkladnou analýzu právního institutu
náhrady nemajetkové újmy ve smyslu ustanovení § 2959 obč. zák., spočívající v poskytnutí přiměřeného peněžitého zadostiučinění jako kompenzace za duševní útrapy
vzniklé osobám blízkým přímo poškozeného, tedy tzv. sekundárním obětem, kterému
bylo zvlášť závažně ublíženo na zdraví či byl usmrcen v důsledku protiprávního jednání škůdce, a tuto srovnat s týmž institutem v polské právní úpravě. Z provedené
komparace vyplynulo, že oba tyto instituty mají mnoho společného, zejména speciální zákonný základ, který umožňuje osobám blízkým domáhat se přiznání relutární
náhrady za vzniklé duševní útrapy v důsledku úmrti osoby blízké či zvlášť závažného
ublížení na zdraví236 a ponechává tak nalézacím soudům značně široký prostor pro
uvážení a posouzení individuálních skutkových okolností každého případu, které budou relevantním a jediným podkladem pro kvantifikaci výsledné částky, při zohlednění stanovených objektivizačních kritérií, principu proporcionality, obecně sdílených
představ o spravedlnosti a komparaci s částkami přiznávanými v obdobných případech. Judikatura v obou právních úpravách sehrává vskutku klíčovou roli, neboť vytváří určitá nezbytná vodítka, která přispívají k vyšší právní jistotě a posilují princip
legitimního očekávání.
Co do okruhu osob, jímž právo na náhradu nemajetkové újmy z titulu duševních útrap svědčí, je tento omezen výlučně faktickou intenzitou a kvalitou daného
vztahu mezi primárně a sekundárně poškozeným. Lze bez pochybností uzavřít, že
silné citové pouto převažuje nad příbuzenstvím.
Nemohu ponechat stranou bez hlubší reflexe poněkud nešťastnou formulaci
ustanovení § 2959 obč. zák., která je nadále, obzvláště po výkladu provedeném Nejvyšším a Ústavním soudem, neúnosná. Možná právě zakotvený v něm požadavek
plného vyvážení duševního utrpení, u osob pozůstalých, peněžitým zadostiučiněním,
který je požadavkem navýsost nemožným a zcela nereálným, zakládá v Ústavním
236
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soudu přesvědčení o odlišné míře proporcionality, tedy o přiznání vyšších částek z
titulu duševního utrpení, než přiznává Nejvyšší soud v obdobných případech, co vede ke značné polarizaci mezi těmito dvěma nejvýznamnějšími soudními instancemi a
k velké právní nejistotě ve společnosti.237
Uvedené v daném ustanovení zásady slušnosti se bohužel nejeví býti případným korektivem v celé jeho fiktivní konstrukci. Zákonodárce opět použil neurčitý pojem, který zajisté bude ,,jablkem sváru” mezi škůdcem a poškozeným, neboť představy o zásadě slušnosti při určování příslušné výsledné částky budou škůdcem a
poškozeným vnímány zcela opačně. Navíc v demokratické společnosti není potřeba
soudu zvlášť zákonem ukládat povinnost rozhodovat podle zásad slušnosti a spravedlnosti. Tento požadavek je více než zřejmý.
Po důsledné analýze tohoto právního institutu jsem dospěl k závěru, že by
bylo mnohem lepší vyhnout se zavádějícím v něm formulacím, které zakládají ve
společnosti iluzorní představy o výši náhrad a vedou ke sporům mezi Ústavním a
Nejvyšším soudem. Jisté východisko nalézám ve stručnější, za to mnohem výstižnější textaci předmětného ustanovení, a sice: ,,Při usmrcení nebo zvlášť závažném
ublížení na zdraví, poskytne škůdce přiměřené peněžní zadostiučinění sekundárním
obětem za vzniklé duševní útrapy.” Přesně takovou definici najdeme v polském občanském zákoníku v článku 446 § 4 kodeksu cywilnego. Litera zákona má znít jasně,
stručně a nikoliv vzbuzovat řadu výkladových pochybností a zakládat nejistotu v
právních vztazích.
S čistým svědomím se tedy přikláním k výkladu daného institutu provedeném
Nejvyšším soudem a také k vymezenému rozsahu náhrady duševních útrap, tedy od
240.000,- Kč do 500.000,- Kč. Hodnota lidského života je zcela nevyčíslitelná, a proto jakákoliv snaha o přiznávání nepřiměřeně vysokých náhrad po vzoru angloamerického práva či přiřazování preventivně-sankční funkce v případech nedbalostního zavinění je vskutku bezvýznamná, neboť usmrcenou osobu blízkou nikterak nezastoupí
a vzniklou bolest z její ztráty, byl-li daný vztah opravdu intenzivní a kvalitní, ani nezmírní. Tím pochopitelně netvrdím, že je potřeba úplně rezignovat na relutární náhradu, neboť přiměřená (ta stanovená Nejvyšším soudem) částka svůj kompenzační
význam odvozený od jednotlivých výše zmíněných objektivních kritérií zajisté plní, a
to i ten preventnivní, avšak jejím účelem není být pro poškozeného jackpotem a sou237

RYŠKA, M. Odškodnění sekundárních obětí dle § 2959 ObčZ, Časopis pro právní
vědu a praxi, 2016, roč. 24., s. 385, ISSN 1210-9126.
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časně působit likvidačně vůči škůdci a jeho rodině. Navíc se dá předpokládat, že
usmrtí-li škůdce poškozeného, který má velkou rodinu, s níž má rozvinuté silné citové
vztahy, bude muset všem jejím členům vyplácet peněžité zadostiučinění. I z tohoto
pohledu se jeví jako racionální a legitimní, aby rozsah náhrady nebyl vytyčen příliš
široce a její dolní limit nezačínal na značně vysoké částce.
Abych předešel příliš pesimistickému vyznění závěru mé práce, rád bych vyzdvihnul také přínos právní úpravy, který byl již částečně předznamenán soudní praxí. Tento spatřuji především v odstranění zákonem stanovených paušálních částek,
které byly v určitém ohledu nedostatečné a omezovaly základní funkci soudu tím, že
tyto musely odškodňovat mnohdy zcela rozdílné případy stejnou částkou. Dále došlo
k rozšíření okruhu osob, které mohou být silně dotčeny smrtí jejich fakticky blízké
osoby, přiměřenému navýšení relutární náhrady, které odpovídá poměrům české
společnosti a v neposlední řadě k odstranění dvojkolenosti, s níž bylo spojeno mnoho procesních obtíží.238 Nyní je věcí soudu, aby tento zvážil veškerá relevantní specifika daného případu, na jejichž základě a ve spojení s řečenými objektivizačními
kritérií a přijatými principy určí adekvátní částku, čímž dá o něco více průchod zásadě spravedlnosti vnímané širokou veřejností, než tomu bylo za účinností předchozí
právní úpravy.
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SEZNAM ZKRATEK

ABGB

Všeobecný občanský zákoník (německy Allgemeines
b rgerliches Gesetzbuch f r die gesammten Deu
schen Er länder der Österreichischen Monarchie),
vyhlášen den 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s platností pro všechny země
rakouského císařství, mimo země Koruny uherské.

Střední občanský zákoník

Přijatý zákonem č. 141/1950 Sb.), často nazývaný
střední, protože nahradil všeobecný zákoník občanský z roku 1811 a následně byl sám už roku 1964
nahrazen novým zákoníkem, byl vyústěním právnické dvouletky v oblasti občanského práva.239

Občanský zákoník 1964

Přijatý zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, byl v účinností na
území ČR do roku 2013, kdy byl nahrazen novým
(současným) občanským zákoníkem. Na Slovensku
platí v pozměněné podobě do dnešního dne.

ZP 1965

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Obč. zák.

Občanský zákoník přijatý zákonem č. 89/2012 Sb.,
dne 3. února 2012, účinný od 1. ledna 2014. Tento
občanský zákoník je rekodifikací českého soukromého práva a nahrdil předešlý československý občanský zákoník z roku 1964 a zárověň i další zákony.

239

KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945 - 1989. Praha: Linde, 2009. ISBN
978-80-7201-741-6. S. 518.
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Zákon č. 47/2004 Sb.

Zákon č. 47/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů. Zavedl paušalizovanou úpravu náhrady duševních útrap vzniklých u sekundárních obětí.

CC

Francouzský občanský zákoník vyhlášený dne 21.
března 1804, ve znění pozdějších předpisů.

BGB

Německý občanský zákoník z roku 1896 ř. z., ve
znění pozdějších předpisů.

ZGB

Švýcarský občanský zákoník z roku 1907, účinný od
roku 1912.

Kodeks zobowiązań

Právní norma reglementující polské závazkové pr
vo, přijatá dne 27. října roku 1933, v účinností od 1.
července roku 1934. V roce 1964 byla nahrazena
kodeksem cywilnym.

Kodeks cywilny

Polský občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, přijatý zákonem Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.
94, dne 23. dubna 1964 s účinností od 1. Ledna
1965. Nahradil Kodeks zobowiązań.

LZPS

Listina základních práv a svobod, přijatá usnesením
předsednoctva České národní rady č. 2/1993 Sb.,
jako součás ústavního pořádku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.

EÚLP

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základNích svobod přijatá sdělením federálního ministe
stva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.Nejdůležitější
lidskoprávní úmluva sjednána v rámci Rady Evropy.
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PETL

Principy evropského deliktního práva.

Tr. zák.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění po
dějších předpisů.

Zákon o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

ZZS

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Metodika Nejvyššího soudu

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
(bolesti a ztížení společenského uplatnění ve smyslu
§ 2958 obč. zák.).
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ANOTACE
V této diplomové práci “Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí" jsem
zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy,
která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § 2958 obč. zák. (ve formě bolestného a ztížení společenského
uplatnění), nýbrž osobám blízkým primárně poškozeného, tedy tzv. sekundárním
obětem. Právě těmto nepřímo poškozeným osobám vzniká újma nemateriální povahy v podobě duševních útrap, které jsou přirozenou reakcí na usmrcení či zvlášť závažné ublížení na zdraví osobě jím blízké, tedy primární oběti. I na ně pamatuje zákon ve svém speciálním ustanovení § 2959 obč. zák. a dává jim možnost po škůdci
požadovat přiměřené peněžité zadostiučinění, jehož účelem je zmírnit bolest plynoucí buď ze ztráty osoby blízké, nebo z jejího trvalého a nezvratného zvláště závažného poškození zdraví vyžadujícího neustálou péči.
Předně jsem provedl důkladnou analýzu předmětného institutu v současné
právní úpravě a tuto srovnal s úpravou obsaženou v občanském zákoníku z roku
1964, zejména vymezil jsem právní důvody vzniku povinnosti k této relutární náhradě, jednotlivá objektivizační kritéria, principy a funkce mající značný význam pro stanovení její výše, okruh oprávněných osob a v neposlední řadě také promlčení a přechod práva tohoto druhu náhrady nemajetkové újmy na právní nástupce. Rekodifikace občanského zákoníku s sebou přinesla na jedné straně poměrně rozsáhlé možnosti z hlediska uplatňování práv pro sekundární oběti, kdy tyto vymezila poměrně
široce, tedy jako osoby, které pociťují újmu primární oběti jako újmu vlastní, odstranila paušálně nastavené částky určené toliko nejbližším členům rodiny zemřelého, které byly zcela nespravedlivé, neboť nivelizovaly rozdílnost jednotlivých případů a celkově zjednodušila postup v domáhání se práva na peněžité plnění. Ovšem na straně
druhé vnesla právní nejistotu a řadu neurčitých právních pojmů, které činí výkladové
obtíže, kupř. lze pokládat za osobu blízkou i dlouholetého nejlepšího přítele, lze zmrzačení či zohyzdění primární oběti kvalifikovat jako zvlášť závažné ublížení na zdraví, určení výše zadostiučinění podle zásad slušnosti vnímaných poškozeným, škudcem či společností jako celkem? Zcela neprominutelnou je formulace plného odčinění duševních útrap, jež vyvolává v osobách domáhajících se těchto práv pocit bezednosti či bezbřehosti, resp. slibuje něco, co je již od samého počátku nemožné.
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Východiskem z této dlouhodobě neúnosné dikce ustanovení § 2959 obč. zák.,
která vyvolává střety i mezi nejvyššími soudními instancemi, a sice Nejvyšším a
Ústavním soudem by bylo vynechání z předmětného ustanovení zmíněných parazitních a neurčitých pojmů a zestručnění celé formulace na nezbytný, zcela zřetelný a
určitý obsah po vzoru polské úpravy, jíž jsem rovněž podrobně analyzoval a komparoval se současnou českou reglementací. Polská právní úprava institutu náhrady
nemajetkové újmy z titulu duševních útrap je obdobná té české jak z hlediska předpokladů, rozsahu oprávněných osob, jednotlivých kritérií, funkcí a principů, tak z hlediska výše přiznávaných částek, avšak formulace klíčového ustanovení, o které
sekundární oběti opírají svůj nárok, je oproštěna od nadbytečných, neurčitých termínů a je značně případnější.
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ABSTRACT
In the present thesis “Compensation for a non-pecuniary harm of secondary victims", I focus on the comprehensive legal framework for the legal instrument of compensation for non-pecuniary harm that was sustained by secondary victim(s), i.e., a
person or persons not affected directly who are close relatives to primary victims,
differing from primary victims whose interest is secured by article 2958 of the Civil
Code (designated as smart money and compensation for aggravation of social position). It is these secondary (indirect) victims who sustain non-material harm through
mental suffering that is a natural reaction to the death or grave injury of the primary
victim who is their close relative. They are also provided for by law by means of the
special provision of article 2959 of the Civil Code, which allows them to seek adequate pecuniary settlement from the offender, aimed at mitigating the pain upon either the loss of a close relative or their permanent and irreversible grave impairment
that requires permanent care.
First of all, I produced a thorough analysis of the specific legal instrument in its
current legal arrangement; then, I compared this arrangement to that of the 1964 edition of the Civil Code. In particular, I defined legal reasons for the inception of this
pecuniary compensation, particular the criteria for objective assessments, principles
and functionality, which are very important in terms of determining the scope of compensation, the scope of people with justified claims, and last but not least, the limitation and transferability of this type of damages for non-pecuniary harm to heirs.
On the one hand, the revamped Civil Code provides for a relatively wide range of
potential damages that can be claimed by secondary victims, who are defined in rather broad terms as persons who perceive the primary victim's harm as their own. It
did away with the general prescription of amounts, payable only to the next of kin of
the deceased, as these amounts were quite unjust in their indiscriminate treatment of
particular cases, and it also provided for a great overall simplification of the procedure to claim pecuniary compensation. On the other hand, the new Civil Code also
brought in a certain legal uncertainty and a number of legally vague notions that are
difficult to construe. To give some instances: can the long-standing best friend be
construed to qualify as such a close relation; can mutilation or disfigurement of the
primary victim be construed to be grave bodily harm; should the compensation
amount be defined as fair for the victim, the offender, or society as a whole? Not to
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be ignored, the definition of full compensation for mental suffering gives the impression of a limitless and endless nature to claimants, giving them a promise that is impossible to keep right from the beginning.
This unaffordable enunciation of article 2959 of the Civil Code raises conflicts
between the supreme authorities on law, the Supreme Court of Law and the Constitutional Court of Law. A solution to it could involve the deletion of these vague parasitic
notions and a concise rewriting to achieve an indispensable, clear and specific content matching the Polish arrangement of the matter, which I also analysed in detail
and compared to the current Czech regulation. The Polish arrangement of the legal
instrument of damages for non-pecuniary harm sustained through mental suffering is
similar to the Czech one in terms of prerequisites, scope of entitled claimants, particular criteria, functionality and principles on the one hand, and in terms of the amounts
awarded on the other. However, the wording of the crucial provision that secondary
victims justify their claims with is free of redundant and vague definitions, and much
more apposite.
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